Välkommen som låntagare på biblioteken i Eslövs
kommun!
Lånekort
Lånekort är gratis men du måste kunna uppvisa giltig legitimation när du får ut ditt
kort. Med lånekortet kan du låna på alla bibliotek i kommunen.
Ett kort skapat via nätet är giltigt ett dygn, sedan måste du komma till biblioteket för
att aktivera det vidare. Glöm inte legitimation.
Du accepterar bibliotekets lånebestämmelser genom att skriva din namnteckning på
lånekortet.
Lånebestämmelser kan ändras och det är viktigt att hålla sig informerad om aktuella
bestämmelser.
Lånekort är en personlig värdehandling och du är ansvarig för allt som lånas på ditt
kort. Låna därför aldrig ut ditt lånekort eller PIN-kod. Anmäl genast förlust av kortet till
biblioteket.
Om du ska låna utan lånekort måste du kunna visa legitimation.
För barn och ungdomar under 18 år krävs målsmans underskrift. Det är målsman
som ansvarar för minderårigas lånekort och allt som lånas på kortet, även om någon
annan använder det.
När man fyller 18 år får man ta del av och skriva på ett eget nytt avtal.
Låna, lämna och reservera
Du ansvarar själv för dina lån tills de är avregistrerade.
Kontrollera på kvitto, kontakta biblioteket eller kontrollera på ditt konto i
bibliotekskatalogen att lånen är avregistrerade.
Som låntagare är du också ansvarig för att lånade medier lämnas i samma skick som
när du lånade dem.
Den normala lånetiden är 28 dagar. Under sommaren är lånetiden förlängd om det
inte finns en reservationskö.
Avvikande lånetider förekommer på till exempel film och tidskrifter.
Åldersgräns för att låna film är 18 år.

Via bibliotekskatalogen på internet (http://bibliotek.eslov.se/web/arena) kan du med
hjälp av ditt lånekort och din PIN-kod själv gå in och kontrollera dina lån. Om ingen
står i kö kan du låna om 2 gånger.
Hos oss kan du lämna sådant du har lånat på något annan skånskt folkbibliotek.
Krav
Lämnar du tillbaka dina lån för sent får du betala en förseningsavgift. Undantag görs
för barnmedia.
Vi skickar vi ut en påminnelse för ej återlämnade lån. Därefter skickar vi räkning om
lånen fortfarande inte kommit in.
Fjärrlån
Fjärrlån är litteratur som beställs från ett bibliotek utanför Eslövs kommun. Mer
information om regler och avgifter hittar du på http://bibliotek.eslov.se/web/arena
Det är det långivande bibliotekets låneregler som gäller beträffande hemlån/ej
hemlån, lånetid och möjlighet till omlån. För eventuellt omlån av fjärrlån måste du
kontakta oss.
Förseningsavgifter, vuxenmedia
Vanliga lån 2:-/dag
1 veckas lån 2:-/dag
2 veckors lån 2:-/dag
Fjärrlån 10:-/dag
Ej avbeställda eller ej avhämtade fjärrlån 25:Film 2:-/dag
Lånekortet spärras automatiskt om avgiften ligger på 100:- eller mer. Förkomna
medier ersätts enligt bibliotekets prislista.
Beslut om avgifter fattas av kultur- och fritidsnämnden.
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