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Vi finns där du är
Låneregler på Svenska

Låneregler
Vi hoppas att du får mycket glädje av ditt bibliotekskort! Du kan låna böcker, film, 
musik, tv-spel, tidningar och mycket mer på biblioteken i  Göteborg.

Det kostar inget att låna, men det finns några regler som du behöver följa. I den 
här  foldern står det viktigaste som du behöver känna till.

Värdehandling
Bibliotekskortet är en  personlig värdehandling. Om du förlorar det så måste du 
spärra det med en gång.

Du kan spärra kortet dygnet runt på en telefonsvarare, ring 031-368 34 34.

Du ansvarar för allt som lånas på ditt kort – även för det som obehöriga har lånat. 
Målsman ansvarar för  barnens kort och lån som görs på dem.

Personuppgifter
Dina kontaktuppgifter räknas som personuppgifter och  omfattas av dataskydds-
förordningen. Du kan ta del av hur vi  hanterar dina personupp gifter  genom att 
besöka vår  webbplats: goteborg.se/personuppgifterbibliotek

Du ansvarar själv för att uppdatera dina kontaktuppgifter om de ändras.

Lånetid
Lånetiden är normalt tre veckor och du får ett  kvitto där det står när lånet ska 
 lämnas tillbaka. Du ansvarar för dina lån tills du har lämnat tillbaka dem.

På gotlib.goteborg.se hittar du allt som finns att låna, här kan du göra 
omlån, reservera titlar och se lånetid. Du hittar även detta i appen Biblioteket. 
Biblioteket ansvarar inte för skador som har uppstått på teknisk utrustning när 
du har använt lånad media.

Påminnelser
Som en extra tjänst kan du välja att få påminnelser via e-post. Då skickas en 
påminnelse ut två dagar innan och dagen efter återlämningsdatum. Via vanlig 
post får du ett brev om att lånet är försenat två veckor efter återlämningsdatum.

Datorer
På biblioteken finns datorer som är gratis att använda. Du får inte söka efter eller 
 publicera pornografiskt,  rasistiskt eller olagligt  material. Du får inte logga in med 
någon annans bibliotekskort.

Var rädd om den tekniska utrustningen. Anmäl fel till personalen och visa hänsyn 
till människorna omkring dig.

Avgifter
Ditt första bibliotekskort är gratis. Behöver du ett nytt kort kommer vi att ta ut 
en avgift.

Du får avgifter för lån som har blivit förstörda eller förlorade. Exakt avgift beror 
på typ av media.

Du hittar uppdaterad information om avgifter på: goteborg.se/bibliotek. 
Räkningar som inte betalas  lämnas till inkasso.


