KONTAKTUPPGIFTER OCH ÖPPETTIDER

Välkommen

Arlövs bibliotek
Lommavägen 2
040-625 62 74
bibliotek.arlov@burlov.se

till biblioteken i Burlöv

måndag - fredag
11.00-18.00
lördag
11.00-14.00
Åkarps bibliotek
Elevvägen 2 (Dalslundskolan)
040-625 66 75
bibliotek.akarp@burlov.se
Med personal:
måndag, tisdag och torsdag
14.00-18.00
Utan personal (Meröppet):
måndag-söndag 07.00-22.00
Avvikande öppettider kan förekomma.
Se bibliotekens hemsida: bibliotek.burlov.se
20210922

Välkommen som låntagare
till biblioteken i Arlöv och Åkarp!
Aktuell information om biblioteken hittar du på
bibliotek.burlov.se
Det är gratis att få lånekort. Du som inte har lånekort och
har fyllt 18 år kan ansöka om ett på biblioteket. Är du
under 18 år behövs vårdnadshavares/god mans underskrift
på ansökan.
Du ansvarar för alla lån som görs på ditt lånekort. Som
vårdnadshavare ansvarar du för ditt barns lån.
Du ansvarar själv för att hålla dig informerad om
bibliotekets lånevillkor och öppettider.
Kom ihåg att meddela oss ändrad adress, telefonnummer
och e-postadress. Spärra ditt kort om du tappat det.
Följ oss på Facebook: facebook.com/bibliotekeniburlöv
och på Instagram: @barnbibblanburlov, och
@bibliotekeniburlov
När du skriver under lånekortsansökan godkänner du att
biblioteken i Burlövs kommun använder dina
personuppgifter. Enligt 26 § och 28 § av
personuppgiftslagen har du rätt att, på begäran, få
information om dina ärenden.

Lånetider
Böcker, ljudböcker
4 veckor
Snabblån (ej omlån)
2 veckor
Tidskrifter
2 veckor
DVD
1 vecka
Ej omlån på DVD och Snabblån, max 2 omlån på övrig
media.
Minimiålder för lån av DVD är 15 år.
Ersättningsavgifter
Media som kommit bort eller skadats får du ersätta med
värdet av ny media eller enligt följande:
Vuxenbok/ljudbok
250 kr
Barnbok/ljudbok för barn 150 kr
Tidskrift
50 kr
DVD
400 kr
Musik-CD
150 kr
Språkkurs
400 kr
Material lånat från ett annat bibliotek (fjärrlån) ersätts
enligt utlånande biblioteks krav.
Övriga avgifter
Kopia/utskrift - de första 5 sidorna är gratis därefter kostar
det 2 kr/sida för A4 och 3 kr/sida för A3
Låntagare spärras av biblioteket vid tredje kravet eller vid
obetald skuld på 100 kr eller mer.

