LÄTTLÄSTA
LÅNEREGLER
Biblioteken i Staffanstorp & Hjärup

Vår webbplats hittar ni här:
bibliotek.staffanstorp.se
Följ oss på facebook:
@bibliotekenistaffanstorp
@hjarupsbibliotek
Följ oss på instagram:
@staffanbib
@hjarups.bibliotek

Att låna
Det kostar ingenting att låna.
För att låna behöver du ett lånekort.
För att få ett lånekort måste du visa legitimation.
Första lånekortet är gratis.
Förlorar du lånekortet
ska du anmäla det till biblioteket.
Ett nytt kort kostar 25 kr.
Lånetid
När du lånar får du ett kvitto.
På kvittot står det vad du lånat
och när det ska lämnas tillbaka.
Lånetiden är 4 veckor för böcker.
För videofilmer och tv-spel är
lånetiden 7 dagar och
för tidningar 14 dagar.
Reservera
Det kostar inget att reservera böcker/media
från biblioteken i Staffanstorp och Hjärup.
Det kostar 10 kronor att reservera en bok
från ett annat bibliotek.
Om du inte hittar det du letar efter kan
du alltid fråga personalen.

Låna om
Du kan låna om det du lånat.
Men bara två gånger.
Sedan måste du lämna tillbaka boken.
Försenade böcker
Lämnar du tillbaka böckerna för sent,
får du betala en avgift.
Det kostar 2 kr för varje dag boken är försenad.
Videofilm kostar 5 kr för varje dag
den är försenad.
Om du inte lämnar tillbaka
det du lånat, får du en
påminnelse hem till dig.
Om du då inte lämnar boken,
får du en räkning,
som du måste betala.
Skadad eller försvunnen bok
Om du tappar bort eller
förstör en bok får du betala
för den.

Staffanstorps bibliotek
Torget 1, 245 80 Staffanstorp
Telefon: 046-251265
E-post: biblioteket@staffanstorp.se
Öppettider
Mån - tors
Fre		
Lör		

10-19
10-18
10-14

Hjärups bibliotek
Ämnesvägen 2, 245 64 Hjärup
Telefon: 046-251594
E-post: hjarups.bibliotek@staffanstorp.se
Öppettider
Mån, on, tors 10-19
Tis		 15-19
Fre		 10-15
Lör		 10-13
Meröppet alla dagar kl. 06-22. Kontakta oss för mer information.

Avvikande öppettider
Biblioteken är stängda alla röda dagar samt: julafton, nyårsafton,
påskafton, pingstafton och midsommarafton. Vi stänger tidigare i
samband med vissa helgdagar och under sommaren gäller andra
öppettider på biblioteken.
Du hittar information om våra öppettider på vår webbplats:
bibliotek.staffanstorp.se

