
Stängt: Alla röda dagar och även påskafton, pingstafton, 
midsommarafton, julafton, nyårsafton samt lördagar 

under juni-augusti. I samband med större helgdagar kan det 
också ske förändringar i öppettiderna. 

Dessa utannonseras då på bibliotekets hemsida.

Besöksadress: Föreningsgatan 3
Telefon: 0322 - 60 06 80

Hemsida: www.vargarda.se
http://vargarda.elib.se

E-post: biblioteket@vargarda.se

Måndag:  9-20
Tisdag:  9-20
Onsdag:  9-20
Torsdag:  9-20
Fredag:  9-17
Lördag:  9-13

Varmt välkomna till Vårgårda bibliotek:
oändlig kultur - oändliga upplevelser!Vårgårda Bibliotek

LÅNEREGLER

Omslagsfoto: (CC0 1.0)



Välkommen till biblioteket!
Här kan du låna böcker, film, musik, tv-spel, tidningar och mycket mer.
Att låna är gratis men det finns några regler som kan vara bra att känna 
till.

Ditt personliga lånekort
Att skaffa lånekort hos oss är gratis men om du tappat bort det kostar ett 
nytt 20 kr för vuxna och 10 kr för barn. Ditt bibliotekskort är 
personligt. Var rädd om det och låt inte andra låna med det. 
Hör av dig till biblioteket om du tappar ditt kort. Då spärrar vi det så att 
ingen annan kan låna med det. Det är viktigt att du gör det eftersom du 
har ansvar för allt som lånas på kortet. Om du är målsman för barn med 
lånekort har du ansvar för deras lån.

Lånetid
Lånetiden är 4 veckor för både fack- och skönlitteratur. För DVD-filmer 
gäller 7 dagar och tv-spel eller tv-serier får du ha i 2 veckor.
Omlån kan du göra upp till 3 gånger via antingen vår hemsida på: 
http://www.vargarda.se, genom att besöka biblioteket eller ringa oss på 
0322-600680.

Försenade lån
Lämnar du inte tillbaka lånen i tid får du betala en avgift. Som en extra
tjänst kan du välja att få påminnelser via sms eller e-post. Du har dock 
alltid själv ansvar för att dina lån återlämnas i tid, samt att dina kontakt-
uppgifter är aktuella.

Avgifter
För försenade böcker blir det en avgift på 2 kr per dag och 5 kr per dag 
för alla filmer. För barn och ungdomsböcker samt spel tas ingen 
övertidsavgift.

Förstörd eller förlorad media
För språkkurser och speciellt värdefulla böcker betalas den faktiska 
kostnaden. 

Annars betalar du:
250 kr för böcker
150 kr för barnböcker
250 kr för filmer och spel
50 kr för tidskrifter
100 kr för CD-skivor med musik

Register
Det du lånar eller reserverar registreras i vårt bibliotekssystem Mik-
romarc, som ägs av Bibliotekscentrum Sverige AB. Vi behandlar dina 
personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning. Dina 
uppgifter är skyddade och raderas när du lämnar tillbaka lånen. Om du 
har skulder till biblioteket så finns de kvar i registret tills dess att skul-
den är betald. Överstiger din skuld 100 kr spärras ditt 
bibliotekskort och du kan inte låna förrän den är betald.

Datorer
Vi har tre publika datorer som är gratis att använda. Var rädd om den 
tekniska utrustningen, anmäl fel till personalen och ta hänsyn till 
människorna omkring dig. Du får inte använda datorerna för att söka 
efter eller publicera pornografiskt, rasistiskt eller olagligt material. Du 
får inte använda någon annans lösenord eller identitet.

När du skriver under med ditt namn på kortet accepterar 
du dessa regler, samt att dina personuppgifter hamnar i bibliotekets 

låntagarregister enligt GDPR.

Vi hoppas att du ska få mycket glädje av ditt bibliotekskort!


