Välkommen

till
biblioteken i Nässjö

Lånekort

Lånetider

Det är gratis att skaffa bibliotekskort,
men du måste visa legitimation.
Bibliotekskortet kan användas på alla
bibliotek i Nässjö kommun. Du är
ansvarig för alla lån som registrerats på
ditt kort. Meddela biblioteket om du har
tappat ditt kort, då spärrar vi det så att
ingen annan kan använda det.
Det kostar 20 kr att ersätta ett borttappat
eller trasigt bibliotekskort. När du skriver
på ditt bibliotekskort förbinder du dig att
följa bibliotekets låneregler.

Böcker och ljudböcker:

4 veckor

Film:					1 vecka
Spel: 					2 veckor
Tidskrifter: 1 vecka på stadsbiblioteket,
2 veckor på biblioteksfilialerna
(senaste numret är inte till hemlån).

Barn mellan 5-16 år måste ha
med vårdnadshavare för att skaffa
bibliotekskort, vårdnadshavare måste
då visa legitimation. Vårdnadshavare
ansvarar för barnets lån, upp till 18 år.

Du kan göra omlån högst 3 gånger på
lånade medier, om ingen annan står i kö.
Du kan göra det antingen via bibliotekets
webbplats, e-post eller telefon.
Både stadsbiblioteket och filialer har ett
återlämningsfack utanför biblioteket där
du kan återlämna dina medier.
Lån som läggs i facket efter stängningsdags återlämnas nästkommande vardag

Låna

Fjärrlån

Allt är gratis att låna på biblioteket.
Det är 16-årsgräns som gäller för att få
låna film och spel.

Fjärrlån innebär att biblioteket lånar
in en bok från ett bibliotek utanför
kommunen. Fjärrlån behandlas i första
hand som inköpsförslag. Har du frågor
om fjärrlån är du välkommen med dem
till: fjarrlan@nassjo.se.

Det är gratis att beställa medier, även
fjärrlån från andra bibliotek i Sverige.
När beställningar finns att hämta får
du meddelande med e-post eller brev.
På stadsbiblioteket får du med ett
löpnummer som används för att hitta
din beställning på biblioteket.

För ej uthämtat fjärrlån tar biblioteket ut
en avgift på 50 kr.

Att glömma kostar

Avgifter

Glömmer du att återlämna i rätt tid får
du betala en förseningsavgift. Du får
två påminnelser om ej återlämnade lån,
därefter skickas en räkning ut.

Om du tappar bort, skadar eller förstör
medier som tillhör biblioteket blir du
ersättningsskyldig.

När du registrerar e-postadress på
bibliotekskortet, får du en övertidspåminnelse tre dagar innan dina lån går
ut. Övertidsvarningen är en hjälp för dig,
du är fortfarande ansvarig för att se till att
lånen lämnas tillbaka i tid.
Förseningsavgifter
5 kr/dag - för alla medier
Förseningsavgifter betalas på biblioteket,
på stadsbiblioteket kan du betala med
kontanter, kort eller med swish, men
biblioteksfilialerna tar endast kontanter.
Om din avgift överskrider 100 kr
spärras ditt bibliotekskort och när du
har betalat hela skulden och kontot har
nollställts, kan du låna igen.

De medier som är förkomna eller
skadade tillhör biblioteket även
efter det att ersättningskostnaden
har betalats.
Avgifter på försvunna eller förstörda
medier är följande:
Vuxenbok och ljudbok:

300 kr

Barnbok och ljudbok: 		

200 kr

Tidskrift och pocket: 		

100 kr

Film och spel: 			

600 kr

Ej uthämtat fjärrlån		

50:-

Spärrgräns				100:På särskilt värdefulla medier samt
beställningar gjorda från annat
bibliotek, beräknas ersättning i varje
enskilt fall.

Nässjö Stadsbibliotek
Måndag – fredag kl. 10.00-19.00
Lördag kl. 10.00-14.00
Dagstidningsrummet öppnar kl. 08.30 måndag - fredag.
Stadsbiblioteket ligger i Kulturhuset Pigalle med ingång från Stadsparken.
Telefon: 0380-51 82 33
E-post: stadsbiblioteket@nassjo.se
Biblioteksfilialer och Medborgarkontor
Anneberg

Bodafors

Telefon: 0380-51 77 14
mbk.anneberg@nassjo.se

Telefon: 0380-51 81 00
mbk.bodafors@nassjo.se

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 10.00-18.00
kl. 13.00-18.00
Stängt
kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-15.00

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-15.00
kl. 10.00-15.00
kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-15.00

Forserum

Malmbäck

Telefon: 0380-51 76 22
mbk.forserum@nassjo.se

Telefon: 0380-51 75 12
mbk.malmback@nassjo.se

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-15.00
kl. 13.00-18.00
kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-15.00

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

kl. 10.00-18.00
kl. 10.00-15.00
kl. 10.00-18.00
Stängt
kl. 10.00-15.00

www.bibliotek.nassjo.se
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