SÅ HÄR GÖR VI I NACKA
LÅNEREGLER
Nacka kommun, Så här gör vi i Nacka

Diarienummer

Fastställd/senast uppdaterad

Beslutsinstans

Ansvarigt politiskt organ

Ansvarig processägare

KUN 2021/132

2021-12-16

Kulturnämnden

Kulturnämnden

Kultur- och fritidsdirektör

Så här gör vi i Nacka

Låneregler

Låneregler
Dokumentet gäller för
Folkbibliotek i Nacka kommun

Låneregler på folkbibliotek
Ansvar
Du är ansvarig för dina lån.
Målsman ansvarar för barns lån.
Om du tappar bort eller råkar förstöra en bok eller skiva ska den ersättas enligt de
avgifter som slagits fast av Nacka kommuns kulturnämnd. (Riktlinje om Taxor
och avgifter i kulturnämndens lokaler för kulturverksamhet)
Om du lämnar tillbaka det du lånat för sent, får du betala en förseningsavgift. Se
mer i Riktlinje om Taxor och avgifter i kulturnämndens lokaler för
kulturverksamhet (nacka.se)
Lånetid
Återlämningsdatum står på kvittot du får när du lånar. Normal lånetid är 4
veckor.
CD-rom, musik cd, kortlån, ljudböcker, nytt media markerat som nyheter har en
lånetid på 2 veckor.
Video, TV-spel, tidningar/tidskrifter samt media markerat som snabblån har en
lånetid på 1 vecka.
Speciella regler gäller talboks- och Boken kommer låntagare.
Omlån
Normalt kan du låna om 2 gånger.
Omlån kan inte göras på media med reservationskö, media markerade som
nyheter eller snabblån, TV-spel, video och fjärrlån.
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Vid omlån kan lånetiden vara kortare.
Du kan göra det via hemsidan, mejla, eller ringa oss under öppettid. Logga in på
webbplatsen med ditt lånekortsnummer/personnummer och pinkod.
Reservationer
Du kan reservera via hemsidan, eller kontakta oss via mejl eller telefon. Du får
besked per SMS, e-post eller brev när boken finns att hämta. Att reservera är
gratis.
Fjärrlån
Böcker som inte finns i Nacka bibliotek kan beställas från andra bibliotek mot en
avgift. Du får besked per SMS, e-post eller brev när boken finns att hämta.
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