
LÅNEREGLER 
Svenljunga & Tranemo bibliotek

Hantering av personuppgifter
De personuppgifter vi behandlar är 
• namn
• personnummer
• adress
• kön
• telefonnummer 
• epost. 

Enbart behörig personal i Tranemo och Svenljunga kan se vad du har 
lånat eller reserverat.
Kommunstyrelsen i respektive kommun ansvarar för de personuppgifter 
som lagras. Läs mer om hanteringen av personuppgifter på respektive 
kommuns hemsida. 

Observera att lånereglerna kan komma att ändras! För information om 
bibliotekens avgifter se respektive biblioteks hemsida. Lokala avvikelser 
kan förekomma.

TRANEMO
KOMMUN

Vid frågor kontakta
Svenljunga bibliotek 
0325-181 99

Tranemo bibliotek  
0325 - 576 400



Välkommen 
Vi hoppas att du får mycket glädje av ditt bibliotekskort. Du kan bland 
annat låna böcker, film och tidskrifter på biblioteken i Tranemo och 
Svenljunga. Det kostar inget att låna men det finns några regler du 
behöver följa. Denna folder innehåller det viktigaste du behöver känna till.

Lånekort                  

Ditt lånekort gäller på biblioteken i Tranemo och Svenljunga. För att få 
lånekort måste du uppvisa legitimation och skriva under att avtal. 
Barn under 18 år måste ha vårdnadshavares underskrift för att få lånekort. 
Genom att underteckna lånekortet förbinder du dig att följa bibliotekets 
låneregler. Tag alltid med lånekort eller legitimation vid besök på 
biblioteket. Anmäl ändring av adress, namn, telefonnummer eller epost.

Ansvar för lån              

Lånekortet är en personlig värdehandling. 
Spärra genast förlorat lånekort, du är ansvarig för de medier som lånas på 
kortet. Vårdnadshavare ansvarar för barnets lånekort och för de lån som 
görs på dem. Förkommet material ersätts av låntagaren enligt bibliotekens 
värdering. 

Vi värnar om miljön 
Som en extra tjänst kan du få avisering, påminnelse, krav och lånekvitto 
på e-post. Avisering kan du även få som SMS. Lämna gärna epostadress 
och mobilnummer när du vill ha ett lånekort eller nästa gång du besöker 
biblioteket. 

Lånetiden                    

Lånetiden är normalt fyra veckor. Återlämningsdatum finns på lånekvittot. 
Har du meddelat din epost får du en påminnelse fyra dagar innan 
lånetiden går ut. Du kan även välja att få lånekvittot på epost. 

Omlån                                                

I regel är det möjligt att låna om medier, dock inte om den är beställd av 
annan låntagare eller om det är fjärrlånat, det vill säga lånat från annat 
bibliotek. Omlån kan göras via telefon, epost eller internet.

Försenad återlämning
Biblioteken tar ut en avgift per medier som lämnas försent. Försenade 
medier som lämnas via bokinkast registreras som skuld och avgiften tas ut 
vid nästa lånetillfälle. Detta gäller även vid omlån. Lånekortet blir spärrat 
om skulden överstiger 100 kr.  

Viss tid efter lånetidens utgång skickar biblioteken ett krav. Om medier inte 
återlämnas efter upprepade krav skickas ett ersättningskrav.

Om ersättningskrav skickas ut blir lånekortet spärrat. Spärren hävs när 
medierna återlämnas eller skuld betalas. 

Internet-tjänster
På bibliotekens hemsidor finns bibliotekets katalog och internettjänst. 
När du är inloggad kan du se vilka lån du har, låna om samt reservera 
medier. För att använda internettjänsten krävs en pinkod som kan fås på 
biblioteken. Med pinkod har du även tillgång till bibliotekens digitala 
tjänster som e-böcker, strömmande film med mera. 


