
 

Lainasäännöt ja maksut 

Kirjojen lainaaminen ja kirjastopalvelujen käyttö on 
aina ilmaista. Voit palauttaa lainasi mihin tahansa 
meidän kirjastoon. 

Kirjastokortti 
Sinun on allekirjoitettava lainanottajan sopimus ja 
todistettava henkilöllisyytesi, jotta voit hankkia 
kirjastokortin. Jos olet 6–16-vuotias, vaaditaan 
holhoojan allekirjoitus. Ensimmäinen kirjastokortti 
on ilmainen. Uusi kortti maksaa 10 kruunua. Kortti 
on henkilökohtainen arvoasiakirja. Sulje kortti, jos 
se katoaa, ota yhteyttä kirjastoosi. Olet vastuussa 
kaikesta mitä kortillasi on lainattu. Huoltaja vastaa 
lapsen kirjastokortista ja lainoista ja vastaa kaikista 
mahdollisista kustannuksista. Ilmoita muuttunut 
osoite. 

PIN-koodi 
Jos unohdat kirjastokorttisi PIN-koodin, ota yhteys 
kirjastoosi. Sinun on todistettava henkilöllisyytesi 
koodin vaihtamiseksi. 

Laina-aika 
Laina-aika on yleensä neljä viikkoa, mutta on myös 
poikkeuksia. Palautuspäivä on lainakuitissa. Voit 
uusia lainan enintään kolme kertaa, jos ei ole jonoa. 

Viivästymismaksut 
• Kirjat, äänikirjat: 2 kruunua/päivä ja kirja 
• Aikakauslehdet: 2 kruunua/päivä ja aikakauslehti 
• Dvd-elokuva: 10 kr/päivä ja elokuva* 
• TV- ja tietokonepelit: 10 kr/päivä ja peli* 

(* = ikäraja 16 vuotta) 

Lasten kirjat (mukaan lukien aikakauslehdet ja 
äänikirjat lapsille) eivät aiheuta viivästysmaksuja 
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Lasku lähetetään, jos lainaa ei palauteta tai jos 
jotain tuhoutuu. 
• Aikuisten kirja ja äänikirja 250 kr 
• Lastenkirja- ja äänikirja lapsille 100 kr 
• Aikakauslehdet 50 kr 
• Dvd- ja tv-pelit 600 kr 

Vaikeasti korvattava media korvataan markkina-
arvolla. 
Kirjastokorttisi suljetaan, jos sinulla on maksamatta 
oleva lasku tai jos maksusi ylittävät 100 kruunua. 
Maksamattomien laskujen kohdalla noudatetaan 
kunnan perintäsääntöjä. 
 
Varaukset ja kaukolainat 
Varaukset koko luettelostamme eivät maksa mitään. 
Kun saat viestin, varauksesi on valmis 
noudettavaksi. Viimeinen noutopäivä on viestissä. 
Voimme myös auttaa sinua tekemään ilmaisen 
kaukolainan Ruotsissa. 

Tietoa henkilötiedoista 
Kun allekirjoitat lainasopimuksen, henkilötietosi ja 
lainasi päätyvät kirjaston yhteiseen tietokantaan. 
Kukaan muu ei tiedä mitä olet lainannut. 
Palautettuasi lainan, lainaa koskevat tiedot 
poistetaan. Sinun on todistettava henkilöllisyytesi 
saadaksesi tietää mitä tililläsi on, tai jos haluat 
muuttaa henkilökohtaisia tietoja. 

Muu palvelu kirjastossa 
Kirjastoissamme on tietokoneita, joita voit lainata 
ilmaiseksi. Voit tehdä tulosteita ja kopioita pieneen 
hintaan. On ilmainen WiFi, johon voit kytkeä oman 
tietokoneesi, tablettisi tai puhelimen. 

Kirjastossa on paljon muutakin kuin kirjoja ja 
aikakauslehtiä jota voimme tarjota sinulle! Katso 
bibliotekmellansjo.se tai tule sisään niin 
kerromme mielellämme lisää! Tervetuloa! 
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