Som låntagare registreras du i låntagarregistret
som biblioteket är skyldigt att handlägga enligt
PUL (Personuppgiftslagen). Vi lämnar inte ut
uppgifter om personer som finns registrerade
i vårt register. Du har rätt att få reda på vilken
information som finns om dig själv.
Sekretess gäller för dina bibliotekslån. Alla
uppgifter om lånen försvinner tre dagar efter
att böckerna har återlämnats.

Biblioteket på webben
Med bibliotekskortet och din pin-kod kan du
förlänga dina lån, reservera titlar, skicka inköpsförslag och beställa nyhetsservice.
Dessutom kan du låna och läsa e-böcker och
e-ljudböcker, få information om stipendier och
fonder och logga in på NE.se (Nationalencyklopedien).

Vallentuna bibliotek
Allévägen 1, tfn 08-587 853 50,
e-post bibliotek@vallentuna.se
Måndag-torsdag		
kl. 10-20
Fredag			kl. 10-18
Lördag			kl. 11-16
Söndag			kl. 12-16
Foajén öppnar kl. 9 på vardagar,
kl. 10 på lördagar och kl. 12 på söndagar.
Karby bibliotek
Karby torg 9, tfn 08-587 853 58
Öppet samma tider som Ica Brottby.
Med bibliotekspersonal:
Mån kl. 15-19, ons kl. 12-16, tors kl. 17-19
Kårsta bibliotek
Bergsjövägen 1, tfn 08-587 853 59
Ons kl. 14-20, sön kl. 13-16
Lindholmens barn- och skolbibliotek
Gustav Vasaskolan
Tis kl. 13-15
			

Andra öppettider under sommar och helgdagar.

Registrering

Välkommen
till biblioteken
Alltid tillgängliga på
www.vallentuna.se/bibliotek

LÅ NE RE GLE R
Bibliotekskort
Bibliotekskortet är en personlig värdehandling.
För att få bibliotekskort behöver vi se din legitimation. Lånereglerna godkänns genom din namnteckning på bibliotekskortet. För barn under 16 år
behövs målsmans skriftliga godkännande.

Ditt ansvar
Du är ansvarig för böcker och annat material som
lånas på kortet. Du ansvarar för utlånat material
tills det är återlämnat. Skadat eller borttappat
material ersätts av låntagaren enligt bibliotekets
ersättningsregler. Ditt bibliotekskort kan spärras
om du inte lämnar tillbaka dina lån eller om du
har skulder över 150 kr. Spärren tas bort när lånen
återlämnas eller skulden betalas.
Om ditt bibliotekskort blir stulet eller borttappat
kontakta biblioteket för att spärra kortet.

Lånetid
Lånetiden är normalt 28 dagar. Snabblån 14
dagar. Du kan förlänga lånetiden två gånger.
Gäller ej reserverade böcker och snabblån.
Kontakta biblioteket om du behöver förlänga
lånetiden för fjärrlån.

Förseningsavgift
Avgift tas ut när det du lånat inte återlämnats
i tid. Återlämningsdatum finns på lånekvittot.
Avgifterna gäller per medium.
Vuxenavdelningen - avgift för alla medier
spelfilm, dvd		
10 kr per dag
snabblån och tidskrifter
5 kr per dag
övrigt			
5 kr per påbörjad vecka
Barnavdelningen - avgift endast för:
dataspel och dvd		
10 kr per påbörjad vecka
maxbelopp för ett medium			
50 kr
maxbelopp för medier lämnade samtidigt 200 kr

Reservationer och fjärrlån
Du kan reservera böcker och andra medier.
Faktaböcker som inte finns på biblioteket
kan vi beställa (fjärrlåna) från andra bibliotek.
Avgiften för fjärrlån är 20 kr per bok.

Ersättning
Skadade eller förkomna böcker ersätts
enligt schablonpris: 250 kr/vuxenbok
			150 kr/barnbok
För vissa titlar och medier, t ex filmer/dvd
och dataspel, beräknas ersättning i varje
enskilt fall. Övriga schablonpriser finns på
www.vallentuna.se/bibliotek.
Att ersätta och få ett nytt bibliotekskort
kostar 10 kr. Med ett nytt kort blir det
gamla kortet automatiskt ogiltigt.

