Ansökan om lånekort till
barn och ungdomar
Till vårdnadshavare
Ditt barn vill skaffa lånekort hos oss. Så här ser våra låneregler ut. Hjälp ditt barn att följa dem.
Välkomna till oss!

Låneregler för barn och ungdomar under 18 år
Lånekort
Alla barn som har fyllt 6 år kan få ett eget lånekort på biblioteket. Lånekortet gäller på
kommunala skolbibliotek och Håbo bibliotek.
Till lånekortet väljer man en pinkod. Koden skyddar lånekortet och används vid lån, omlån och
reservationer. Det kostar ingenting att låna. Det enda som behövs är att du som vårdnadshavare
fyller i blanketten och därmed ansvarar för att lånereglerna följs. Lånekortet ska alltid vara med vid
biblioteksbesök. Det går även att låna med sitt personnummer och pinkod.

Lånetid
Lånetiden är normalt fyra veckor. Det går bra att logga in på Mina sidor på bibliotekets webbplats
för att se lånetiden, där kan du också låna om. Om man inte lämnar tillbaka det man lånat på Håbo
bibliotek skickar biblioteket påminnelser.

Reservationer
Det går bra att reservera böcker och andra medier. När de finns att hämta på biblioteket, får du ett
meddelande med posten, via mejl eller sms.

Om någon annan använder kortet
Vårdnadshavare är ansvarig för alla lånen på kortet, oavsett vem som har lånat på det. Borttappat
lånekort – kontakta biblioteket och spärra kortet direkt!

Borttappade böcker
Om något skadas eller försvinner får man ersätta det. För barnböcker tas en schablonavgift ut på
100 kr/bok. Läs mer om lånetider, avgifter och annat i bibliotekets folder om låneregler.
Håbo kommun samlar in dina personuppgifter för att du ska kunna använda bibliotekets tjänster. Vi behandlar uppgifterna
med stöd av Dataskyddsförordningen (GDPR). För fullständig information om hur vi hanterar personuppgifter hänvisar vi till
vår hemsida bibliotekhabo.se. Läs mer om dina rättigheter och om hur kommunen hanterar personuppgifter på
habo.se/personuppgifter.
Klipp av och lämna på biblioteket

Underlag för lånekort vid Håbo bibliotek (texta gärna)
Barnets efternamn: ...................................................

Barnets förnamn: ..................................................

Gatuadress: ...............................................................

Postnummer: .........................................................

Postort: .......................................................................

Barnets personnummer, 10 siffror: .......................

Vårdnadshavares namn: ...............................................................................................................................
Vårdnadshavares telefon: ......................................

Vårdnadshavares personnummer: ....................

Jag önskar påminnelse när det är dags att återlämna, via sms eller mejl
E-post: ........................................................................

Telefon: ………………………………………………..

Jag förbinder mig att följa Håbo biblioteks låneregler och tar på mig ansvaret för det material som
lånas på barnets lånekort.
Ort och datum ................................................ Vårdnadshavares underskrift ............................................

