Lättlästa låneregler
Du får låna böcker gratis
Med ditt bibliotekskort får du låna böcker gratis på
Stadsbiblioteket, stadsdelsbiblioteken och bokbussarna
i Göteborg.

Bibliotekskortet är personligt
Var rädd om ditt bibliotekskort och låt inte andra
låna med det. Hör av dig till biblioteket om du tappar
ditt kort. Då ser vi till att det spärras så att ingen
annan kan låna med det. Det är viktigt att du gör det
eftersom du har ansvar för allt som lånas på kortet.
Du kan också spärra bibliotekskortet genom att ringa
031-368 34 34. Där är det är en telefonsvarare som
alltid är på. Du får betala för ett nytt kort.

Lånetid
Du får låna böckerna i tre veckor. Filmer och nya
böcker får du ibland låna kortare tid. Du får ett kvitto
där det står när du ska lämna tillbaka böckerna. Du
måste betala för böckerna om de går sönder eller
kommer bort. Du får låna om boken, cd-skivan eller
filmen två gånger om ingen annan har beställt den.

Dina lån är hemliga

Det står i våra datorer vilka böcker du har lånat, men
det är hemligt. Ingen obehörig kan ta reda på vad du
lånar. Så fort du lämnar tillbaka böckerna tar vi bort
det ur datorn.

Godkännande av regler
Jag har tagit del av lånereglerna för biblioteken i Göteborg.
Jag förbinder mig att följa dem och att hålla mig informerad om
förändringar av reglerna.

Glöm inte att berätta för oss om dina
kontaktuppgifter ändras.

Om du lämnar tillbaka för sent
Du måste betala en avgift om du lämnar tillbaka
böckerna för sent. Vi skickar ett brev med påminnelse
om det dröjer. Om du ändå inte lämnar tillbaka
böckerna skickar vi en räkning.
Om du inte betalar räkningar från biblioteket skickas
de vidare till inkasso. Då blir det dyrare och du kan få
svårt att låna pengar eller köpa på avbetalning. Till slut
kan räkningen hamna hos kronofogden.
Ditt bibliotekskort spärras om du har böckerna hemma
för länge eller om du har skulder till biblioteket. Då får
du inte längre låna.

Du kan låna dator på biblioteket
På biblioteken finns datorer som är gratis att använda.
Men du får inte söka efter eller publicera pornografiskt,
rasistiskt eller olagligt material. Du får inte använda
någon annans lösenord eller identitet.

Biblioteken i Göteborg
www.goteborg.se/bibliotek

Godkännande av regler samt medgivande
att underårig får bibliotekskort
Jag godkänner att min son/dotter får ett bibliotekskort och har tagit del
av reglerna vid biblioteken i Göteborg.
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