Torget 1, 245 31 Staffanstorp
Telefon: 046-251265
E-post: biblioteket@staffanstorp.se
Ordinarie öppettider:
Måndag - torsdag 10-19
Fredag
10-18
Lördag
10-14

Ämnesvägen 2, 245 64 Hjärup
Telefon: 046-251594
E-post: hjarups.bibliotek@staffanstorp.se
Ordinarie öppettider:
Måndag, onsdag, torsdag
Tisdag
Fredag
Lördag

10-19
15-19
10-15
10-13

Meröppet alla dagar kl. 06.00 - 22.00. Kontakta oss för mer info.
Vår webbplats finns på:
bibliotek.staffanstorp.se
Biblioteken är stängda alla röda dagar samt: julafton, nyårsafton,
påskafton, pingstafton och midsommarafton. Vi stänger tidigare i
samband med vissa helgdagar. Under sommaren gäller andra
öppettider på biblioteken.

Följ oss på facebook:
@bibliotekenistaffanstorp
@hjarupsbibliotek

Du hittar information om våra öppettider på vår webbplats:
bibliotek.staffanstorp.se

Följ oss på instagram:
@staffanbib
@hjarups.bibliotek

Lånekort
• För att få låna ska ett lånekort uppvisas. För detta krävs giltig
legitimation samt ditt skriftliga godkännande av bibliotekets
låneregler.
• För barn under 18 år ska målsman visa giltig legitimation,
skriva under ett avtal för barnet samt godkänna lånereglerna.
• Lånekortet är en värdehandling. Innehavaren av kortet
(målsman för barn under 18 år) ansvarar för alla lån som görs
på kortet.
• Anmäl genast till biblioteket om du förlorar ditt lånekort, så att
kortet kan spärras! Ett nytt lånekort kostar 25 kronor.
Låntagarregister och sekretess
På Staffanstorps och Hjärups bibliotek använder vi dina
personuppgifter för att du ska kunna låna och göra andra
biblioteksärenden. Behandlingen av personuppgifterna bestäms
av dataskyddsförordningen (GDPR), som gäller i EU. Dina lån är
sekretessbelagda och när du lämnar tillbaka lånen försvinner alla
uppgifter om dem från vårt system.
Lånetid
• 4 veckor som normal lånetid
• 14 dagar vid reservationskö
• 14 dagar för tidskrifter
• 14 dagar för tv-serier, 20 kronor / film
• 7 dagar för 7-dagarslån (kan ej lånas om eller reserveras)
• 7 dagar för barnfilmer, 10 kronor / film (lånas på vuxenkort)
• 7 dagar för vuxen spelfilmer, 20 kronor / film
• 7 dagar för tv-spel (lånas på vuxenkort)
Omlån
Omlån kan du göra max två gånger (dock ej reserverade media
eller 7-dagarslån), genom att besöka biblioteket, via telefon eller
bibliotekets webbplats. Pinkod behövs och erhålles i lånedisken.
Kvitto
Du får kvitto med återlämningsdatum vid lånetillfället även vid lån
i låneautomat. Observera att återlämningsdatumet på kvittot
gäller även om du inte mottagit någon övertidsvarning.

Reservation
• Om en bok, tidskrift etc. är utlånad kan du utan kostnad ställa
dig i kö. Du kan reservera böcker hemifrån i bibliotekets katalog
via vår webbplats (pinkod behövs).
• Böcker som inte finns på biblioteken i Staffanstorps kommun
försöker vi låna in från annat bibliotek till en kostnad av 10 kr/titel
(eller artikel). Ej avhämtat fjärrlån kostar 10 kronor. Särskild
taxa för utlandslån.
• Vi meddelar dig (helst via e-post) när boken finns att hämta.
Reserverat media hämtas inom 7 dagar.
Förseningsavgifter
• 2 kr per dag och vuxenmedia (inkl. tidskrifter)
• 5 kr per dag för 7-dagarslån
• 5 kr per dag för filmer
• Ingen avgift tas ut för barnmedia med undantag för filmer.
• Maxavgiften per återlämningstillfälle är 200 kronor.
• Låntagaren spärras vid skuld som överstiger 100 kronor.
Påminnelse och krav
Om du inte lämnar tillbaka dina lån i tid skickar vi påminnelser.
Därefter skickas räkning, samtidigt som vi spärrar lånekortet. När
räkning skickas ut tillkommer 30 kr i administrationsavgift. Om inte
böckerna lämnas tillbaka efter detta eller räkningen betalats, lämnas
ärendet till inkasso.
Obs! Biblioteket tar inte emot böcker, filmer etc. som gått till inkasso.
Tala med personalen om du önskar övertidsvarning.
Skadade eller förkomna medier
Skadade eller förkomna medier ersätts till bibliotekets fulla
inköpspris, annars enligt följande schablonbelopp:
Böcker, vuxna
300 kr
Ljudböcker
250 kr
Böcker, barn
100 kr
Dataspel
500 kr
Tidskriftsnummer 60 kr
Språkkurs
600 kr
Cd musik
200 kr
DVD
500 kr
Texthäfte cd
50 kr
TV-spel
500 kr
Fjärrlån ersätts till långivande biblioteks taxa. Övriga avgifter anslås i
biblioteket.

