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Ang. lånekort på biblioteket för barn/ ungdom 6 – 17 år 

Hej Förälder! 

För att ditt barn ska kunna låna böcker på biblioteken i Heby kommun behöver vi ett 
godkännande från dig som vårdnadshavare, ett godkännande att ditt barn har ett 
lånekort hos oss.  
 
Vårdnadshavaren som skriver under avtalet är ansvarig för allt som deras barn lånar.  
 
Gå igenom våra låneregler tillsammans med ditt barn innan du skriver under. Låt barnet 
sedan ta med blanketten till biblioteket. 
 
Nedanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen 
(GDPR). Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på www.biblinord.se. För mer 
information om GDPR besök www.heby.se.  
 
 

Uppgifter om låntagaren (under 18 år) 

Förnamn 
 
 
 

Efternamn Personnummer (10 siffror) 

 

Uppgifter om vårdnadshavaren 

Förnamn 
 
 
 

Efternamn Personnummer (10 siffror) 

Gatuadress 
 
 
 

Postnummer Ort 

 
Kontaktuppgifter (Exempelvis för avisering, påminnelser) 

Mobiltelefon 
 
 
 

Telefon E-postadress 

 

Som förälder/vårdnadshavare medger jag att mitt barn har ett bibliotekskort. Jag har tagit del av gällande låneregler.  

 
 

----------------------------------------    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Datum och ort    Vårdnadshavarens namnteckning 

  



2019-06-28  
 

Låneregler för låntagare under 18 år 

 Lånekortet gäller i hela kommunen och är gratis. Kortet är personligt och du 
ansvarar för allt som lånas på det. 

 Ytterst är det vårdnadshavaren som bär ansvaret. 
 Meddela oss om kortet kommer bort så spärrar vi det så att ingen annan kan låna 

på kortet. 
 Om kortet förkommer kostar det en mindre summa (10 kr) att få ett nytt. 
 Meddela oss om du byter namn, adress eller telefonnummer. 
 Allt du lånar hos oss är gratis. 
 Lånetiden är vanligtvis 28 dagar. Böcker som har reservationer har 14 dagars 

lånetid. 
 Du kan låna om böckerna flera gånger om ingen annan står i kö. Det kan du göra 

när du besöker oss, på telefon eller på vår webbplats www.biblinord.se. 
 Om en bok inte finns hos oss eller är utlånad, kan du beställa den. Det kostar 

inget extra. 
 När du lånat böcker får du ett kvitto av oss där alla dina lånade böcker och dina 

reservationer finns med. För varje bok står det vilket återlämningsdatum som 
gäller. 

 Det är viktigt att du lämnar tillbaka eller lånar om böckerna i tid. Det kostar inget 
om du skulle bli försenad med återlämningen. 

 Vi skickar en påminnelse om det du lånat inte kommer tillbaka i tid. Påminnelsen 
kostar inget.  

 

För öppettider och mer information besök www.biblinord.se.  

På Biblinord kan du även koppla ditt barns kort till ditt eget, du kan då få en 
översikt över ditt barns lån och själv göra omlån.  

 

 

 

 

 

 

 

 


