
AVGIFTER 

Fjärrlån: 20 kr (utanför Östergötlands län) 
SVAR per volym: 25 kr 
 
Förseningsavgift 
 
Per bok och påbörjad vecka: 5 kr 
Film och TV-spel per titel och dag: 5 kr 
 
Högsta avgift per återlämningstillfälle 
 
Enstaka försenad bok/medie: 100 kr 
Enstaka försenad film: 40 kr 
Flera försenade böcker/medier: 250 kr 
 
Ersättning för materiel 
 
Förlorat lånekort: 10 kr (kostnadsfritt för barn) 
Vuxenbok: 300 kr 
Barnbok: 100 kr 
Pocketbok: 100 kr 
Ljudbok, vuxen: 300 kr 
Ljudbok, barn: 100 kr 
Musik-CD: 150 kr 
CD-häfte: 30 kr 
CD-omslag: 10 kr 
Tidskrift per nr: 50 kr 
Tidskrift hel årgång: prenumerationspris 
DVD-film: 400 kr eller återanskaffningspris 
TV-spel: 400 kr eller återanskaffningspris 
Språkkurs: Återanskaffningspris 
Dyra och svårersättliga media: Återanskaffningspris 
 

FRÅGOR? 

Vår hemsida:  

www.linkoping.se/bibliotek   

                                   
Besök ditt närmaste bibliotek eller ring vår kundtjänst:                 

013 - 20 66 01 

 

Våra lånebestämmelser 
Linköpings stadsbibliotek  



LÅNEKORT 

Du kan ansöka om lånekort via bibliotekets hemsida. Du som vill skaffa 

lånekort skall visa giltig fotolegitimation. Barn upp till 16 år skall ha måls-

mans underskrift för att få lånekort och en PIN-kod.  

Du kan använda personnummer (utan bindestreck) som lånekortsnummer 

när du lånar i våra utlåningsautomater, bokar dator, lokal mm samt när du 

loggar in på en publik dator. 

Anmäl förlorat lånekort omedelbart för att förhindra att obehörig ut-

nyttjar kortet. Anmäl snarast ändring av namn, adress, e-postadress och 

telefonnummer.  

PIN-KOD 

Till lånekortet kopplas en personlig PIN-kod, som ger dig möjlighet att be-

ställa, låna om samt kontrollera dina lån och beställningar via bibliotekets        

katalogdatorer eller hemifrån via internet.                                                                                  

Koden används även vid lån i bibliotekets utlåningsdatorer. Lånekort och 

PIN-kod används också för registrering i vårt databokningssystem. 

Med lånekort + PIN-kod kan du     

Använda våra utlåningsautomater 

Boka dator 

Boka studierum 

Göra inköpsförslag 

Logga in på databaser 

Låna e-medier 

Reservera medier 

Se dina lån och göra omlån 

ANSVAR – LÅN OCH DATORANVÄNDNING 

Lånekortet är en personlig värdehandling. Det innebär att du är an-

svarig för alla dina lån, bokningar via lånekortet och PIN-kod samt 

datasökningar.  

Allt som lånas ska lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick.  

 

Medier som skadas eller inte återlämnas är du skyldig att ersätta. Även 

det som är ersatt tillhör fortfarande biblioteket. 

 

För hantering av material i forskarsalen gäller särskilda bestämmelser. 

Kontakta en bibliotekarie. 

 

Riktlinjer för dataanvändning finns på bibliotekets hemsida. 

För barn och ungdom upp till 18 år är målsman ansvarig. 

LÅNETID 

Lånetiden är vanligtvis 4 veckor (vissa medier undantas). Om mediet är 

reserverat förkortas lånetiden.  

OMLÅN 

Det går bra att göra omlån, dock inte om reservation till annan låntagare 

finns. Varje lån får förnyas två gånger. Du kan göra omlån via bibliotekets 

hemsida. 

RESERVATIONER 

Du kan reservera medier via bibliotekets hemsida eller via telefon. Ett 

meddelande skickas ut när mediet finns att hämta. Du kan kostnadsfritt 

reservera böcker från hela Östergötland. Från bibliotek i övriga landet för-

medlas det mot en kostnad av 20 kr.  

FÖRSENINGSAVGIFTER  

Förseningsavgifter tas ut från första dagen efter återlämningsdatum. 

Undantag är för barn upp till 16 år och för barnmedier. 

Om det du lånat inte lämnas tillbaka i tid skickas påminnelser. Vid tredje 

påminnelsen spärras kortet. Kortet spärras även vid en skuld på 150 kr.  


