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Låna på
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kommun
http://bibliotek.skelleftea.se

Välkommen till biblioteken i Skellefteå kommun
På biblioteken i Skellefteå kommun kan du gratis låna böcker, e-media,
strömmande film och tidskrifter. Du kan också använda databaser,
datorer, tidningar, Wifi mm.
Informationsservice
Kom med dina frågor till biblioteket så hjälper vi dig att finna svaren.

Lånekort och pinkod
För att låna behövs ett lånekort och en pinkod. Det får du om du visar giltig
fotolegitimation och fyller i en lånekortsansökan. Genom att underteckna ditt
lånekort förbinder du dig att följa bibliotekets låneregler och att hålla dig
informerad om eventuella ändringar i reglerna. Barn som har fyllt 6 år kan få ett
eget lånekort. För barn under 16 år krävs vårdnadshavares underskrift. Missbruk
av lånereglerna kan medföra avstängning. Dina personuppgifter registreras på
biblioteket enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

Pinkod
Med din pinkod kan du också använda våra e-tjänster på bibliotekswebben
(http://bibliotek.skelleftea.se). Pinkoden är personlig. Om du vill byta din pinkod
måste du visa giltig fotolegitimation.

Adressändring
Anmäl ändring av namn, adress, telefonnummer eller e-post direkt till biblioteket.

Ansvar för lån
Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du ansvarar för det
som lånas på ditt kort och att det återlämnas i rätt tid och i oskadat skick.
Vårdnadshavare ansvarar för barnets lån tills barnet fyllt 18 år.

Lånetid
När du lånar får du ett kvitto där sista återlämningsdatum framgår.
Lånetiden varierar beroende på typ av media och efterfrågan.

Omlån
Du får förlänga lånetiden om ingen annan står på kö. Du kan själv göra omlån via
bibliotekswebben med din pinkod eller ditt BankID. Du kan också kontakta
biblioteket via e-post eller telefon så hjälper vi dig. Snabblån och reserverat material
går inte att låna om.

Reservation
Allt utlånat material kan reserveras, med undantag för pocketböcker, snabblån
och referensböcker. Du får ett meddelande via sms, e-post eller vanlig post när
det finns att hämta.

Inköpsförslag
Biblioteket tar gärna emot förslag till inköp av böcker och annat material.

Fjärrlån
Om materialet du vill låna inte finns på något annat bibliotek i Skellefteå kommun
kan vi försöka låna in det från en annan kommun. Filmer och cd-skivor fjärrlånas inte.

Påminnelse och spärr
Biblioteket skickar ut två påminnelser för lån som inte lämnats tillbaka i tid. Om
du ändå inte lämnar tillbaka det du lånat spärras ditt lånekort. Spärren tas
bort när du har lämnat tillbaka dina lån. Kontakta biblioteket om det du har
lånat är skadat eller försvunnet.

Meröppet
Många av våra bibliotek har meröppet. Meröppet innebär att du som har ett
passerkort kan använda biblioteket utöver ordinarie öppettider, dvs även när
det är stängt och obemannat. Ingen personal finns på plats. För att skaffa ett
passerkort måste du ha ett lånekort och vara över 18 år. Kontakta biblioteket
under bemannad öppettid för att skriva på ett avtal och registrera dig som
meröppetanvändare.
Biblioteket tar inte ansvar för skada som kan uppkomma på apparat där lånad
media används.

Kontakta oss
Besöksadresser och telefonnummer
Stadsbiblioteket
Barnens bokbuss
Boliden
Bureå
Burträsk
Byske
Campusbiblioteket
Jörn
Kåge
Lövånger
Morö Backe
Skelleftehamn
Ursviken

Kanalgatan 73
Kanalgatan 73
Norra Parkvägen 7
Norra Ågatan 1
Villagatan 5
Skolgatan 10
Laboratorgränd 13
Furugatan 9
Skolgatan 3
Skolvägen 6-8/Folkets Hus
Lyckogränd 139
Berzeliusgatan 2/Folkets Hus
Föreningsvägen 10/Folkets Hus

0910-73 61 00
0910-73 61 00
0910-73 61 20
0910-73 61 22
0910-74 03 26
0910-74 01 69
0910-58 53 45
0916-104 85
0910-71 54 11
0913-104 49
0910-73 54 67
0910-310 77
0910-308 82

Serviceavgifter
Serviceavgifter fr o m 2019-09-24
Fjärrlån
Artikel beställd inom Sverige
Artikel beställd från utlandet
Fjärrlån inom Sverige, per volym
Fjärrlån utom Sverige, per volym

Övrigt

Kopior/utskrifter, per sida (A4)
Kopior/utskrifter, per sida (A3)
- 5 sidor ur referensmaterial är gratis
Nytt lånekort

September 2019
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