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AVGIFTER PÅ LYSEKILS STADSBIBLIOTEK

Avgifter på huvudbiblioteket
Huvudbiblioteket (På filialbiblioteken gäller delvis andra regler, se nedan)
Lånekort
Förnyat lånekort, vuxna ............................................................ 20:Förnyat lånekort, barn under 15 år .......................................... 10:-

Förseningsavgifter per bok (gäller även tidskrifter, läsapparater m.m.)
Normallån, per vecka ........................................ ........................ 5:7-dagars lån, per dag ................... ...............................................2:14-dagars lån, per dag ..................................................................1:Maximiavgift, per försenad bok .............................................. 50:-

Förseningsavgifter tas inte ut på barnböcker

Hyrvideo
Avgift för DVD 2 dygn (lån på en torsdag: 4 dygn). ............. 20:Förseningsavgift, per dag (endast DVD) ................................. 10:Max.avgift (endast DVD) ........................................................ 100:-

Tre krav skickas om inte lånat material lämnas. Därefter skickas räkning.
Kravavgift tillkommer vid 3:e kravet .................................... 50:-

Förkomna eller förstörda böcker, kassettböcker, videokassetter m.m.
skall ersättas med................................. återanskaffningsvärdet
Om en bok inte längre går att skaffa görs en separat bedömning.

Reservationsavgift
Fjärrlån ..................................................................................... 20:Beställning av kopior från andra bibliotek medför ofta en extra kostnad,
som tas ut av kunden/låntagaren.
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Avgift för beställning av mikrokort från SVAR,
per volym ....................................................................................15:Portoavgift per beställningsblankett ...................................... 25:-

Kopieringsavgift
Kopior svartvit, A4-format, per st, gäller även ref-material…..2:Kopior, färg, A4-format, per st, gäller även ref-matieral……….5:Kopior, svartvit, A3-format, per st ............................................. 4:Kopior, färg, A3-format, per st…………………………………………..10:-

Undantag för avgifter görs i de flesta fall för Boken Kommer-låntagare, institutioner
inom äldreomsorgen och talböcker.

Spärr av låntagare
Låntagare som häftar i skuld till biblioteket spärras från ytterligare lån, om skulden är 100 kr eller mer
och till dess skulden är reglerad.
Därutöver kan en person spärras om han eller hon vid upprepade tillfällen
brutit mot bibliotekets regler.
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Avgifter filialbiblioteken i Brastad och på Skaftö
Lånekort
Förnyat lånekort, vuxna ............................................................ 20:Förnyat lånekort, barn under 15 år .......................................... 10:-

Hyrvideo
Avgift för DVD 1 vecka ............................................................ 20:VHS ........................................................................................ Gratis
Förseningsavgift, per öppetdag (endast DVD) ........................ 10:Max. avgift (endast DVD) ....................................................... 100:-

Tre krav skickas om inte lånat material lämnas. Därefter skickas räkning.
Kravavgift tillkommer vid 3:e kravet .................................... 50:-

Förkomna eller förstörda böcker, kassettböcker, videokassetter m.m.
skall ersättas med................................. återanskaffningsvärdet
Om en bok inte längre går att skaffa görs en separat bedömning.

Avgift för fjärrlån ................................................................. 20:Beställning av kopior från andra bibliotek medför ofta en extra kostnad,
som tas ut av kunden/låntagaren.
Avgift för beställning av mikrokort från SVAR,
per volym ....................................................................................15:Portoavgift per beställningsblankett ...................................... 25:-

Kopieringsavgift
Kopior 1-10, A4-format, per st, gäller även ref-material .......... 2:Kopior A4-format, fr.o.m. 11:e kopian, per st .............................1:-

Undantag för avgifter görs i de flesta fall för Boken Kommer-låntagare, institutioner
inom äldreomsorgen och talböcker.

Spärr av låntagare
Låntagare som häftar i skuld till biblioteket spärras från ytterligare lån,
om skulden är 100 kr eller mer och till dess skulden är reglerad.
Därutöver kan en person spärras om han eller hon vid upprepade tillfällen
brutit mot bibliotekets regler.
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