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Välkommen till 
biblioteket! 

Våra öppettider 

Höörs bibliotek
Friluftsvägen 13, 0413-281 03   

Måndag 10–19 * 
Tisdag 10–19 *  
Onsdag  10–15  
Torsdag 10–19 * 
Fredag 10–17 
Lördag  10–13 

*Under sommarlovet stänger biblioteket klockan 17.

 
   Meröppet bibliotek 
   Du som är över 18 år kan få  
   tillgång till biblioteket från  
   07-22. Prata med oss när du  
   besöker biblioteket.



Bibliotekskort
Första gången du blir låntagare får du 
ett bibliotekskort. Det kostar ingenting. 
Bibliotekskortet får du genom att 
visa fotolegitimation och skriva på en 
förbindelseblankett. Har du inte fyllt 18 år 
är din vårdnadshavare ansvarig och ska 
skriva under din förbindelseblankett.

Du måste alltid ha ditt bibliotekskort eller 
giltig legitimation med om du vill låna 
över disk. I låneautomaten kan du låna 
även om du glömt kortet. 

Kom ihåg att anmäla om du ändrar namn 
eller adress eller om du blivit av med 
ditt bibliotekskort. Behöver du av någon 
anledning ett nytt kort så kostar det 
10 kronor.

Reservationer
Om en bok är utlånad kan den reserveras. 
När boken finns att hämta skickar vi ett 
meddelande. Att reservera är gratis. Om 
du inte hämtar ut den reserverade boken 
eller om du glömmer att avbeställa tar vi 
ut en avgift på 10 kronor.

Lånetider och hyrtid
Lånetiden för böcker, CD-böcker, 
barnmusik och språkkurser är fyra veckor. 
Du kan låna om två gånger om det inte 
finns någon reservationskö. Finns kö blir 
lånetiden 14 dagar. 

Lånetiden för fakta- och dokumentärfilm, 
musik-CD och tidskrifter är 14 dagar. Du 
kan låna om två gånger om det inte finns 
någon reservationskö.

Att låna barnfilm är gratis. Du kan 
låna max 3 barnfilmer per tillfälle och 
lånetiden är 7 dagar. (Observera förse-
ningsavgiften för barnfilm.)

Hyrtiden för övrig spelfilm (ej dokumen-
tär- eller faktafilm) är 7 dagar. Hyravgift: 
20 kr/film.

 

Avgifter 
Böcker, ljudböcker, språkkurser, 
musik-CD, tidskrifter
Övertidsavgiften är 1 kr/dag från dag 1, 
max 60 kr/media för vuxna. (Gäller ej 
pek- och bilderböcker.) Barn under 18 år 
har inga förseningsavgifter på böcker.

Om låntagaren uppnår en skuld på sam-
manlagt 100 kronor spärras låntagaren 
för nya lån tills skulden är betald.

För personer med e-post eller SMS 
skickas en påminnelse några dagar före 
sista återlämningsdagen. Påminnelsen är 
endast en hjälp för att komma ihåg. Det är 
fortfarande låntagarens ansvar att lämna 
tillbaka böckerna i tid.

Film
Spelfilm för vuxna: 15 kr/dag efter 
förfallodagen, max 90 kr/film.
Spelfilm för barn: 15 kr/dag efter  
förfallodagen, max 90 kr/film.
Faktafilm: 1 kr/dag efter förfallodagen, 
max 60 kr/film.

Fjärrlån
Beställningsavgiften per fjärrlån är 
10 kronor.
Ej avhämtat eller ej avbeställt 
fjärrlån: 25 kronor. 
Övertidsavgift: 5 kr/dag/fjärrlån. 
Utlandslån och kopior: Faktisk kostnad.

Kopiering och utskrifter
Kopiering/utskrift svartvitt: 2 kr/sida.
Kopiering/utskrift färg: 5 kr/sida.
Scanning: 2 kr/sida.
 

Krav
Om du inte återlämnar det du lånat i tid 
skickar biblioteket ett krav. För tredje 
kravbrevet får du betala 30 kronor plus 
förseningsavgiften när du lämnar tillbaka 
dina böcker. Har du trots krav breven 
inte återlämnat det du lånat skickar 
kommunens ekonomikontor en faktura 
på den summa du är skyldig. 

Schablonpriser för ersättning 
Ersättning för skadade eller förkomna lån 
tas ut enligt följande: vuxenbok 225 kr; 
barn- ungdomsbok 125 kr; pocketbok 80 
kr; bok+CD/Daisy 250 kr; CD-bok 250 kr; 
MP3 100 kr; tidskrift 50 kr; spelfilm 500 
kr; faktafilm 300 kr; språkkurs 500 kr; 
musik-CD 150 kr. 

Om faktura skickas tillkommer en  
hanteringsavgift på 200 kronor.  
 
Om du återlämnar efter att faktura  
skickats är du skyldig att betala den 
tillkomna hanteringsavgiften.

Låneregler och avgifter

Hos oss hittar du böcker, tidningar, filmer, CD-böcker och mycket annat! På 
vår hemsida kan du söka media dygnet runt. Där kan du också reservera och 
låna om.  Du når hemsidan på: bibliotek.hoor.se 

Välkommen till biblioteket! 

Var rädd om ditt lånekort!
Innehavaren av lånekortet är ansvarig 
för det som lånas med kortet.


