AVGIFTER
Reservationer
Nytt lånekort
Fjärrlån

10 kr per bok
(ej barn/ungdom)
30 kr för vuxen
15 kr för barn
25 kr per beställning
(betalas i förskott)

Fjärrlånade kopior enligt lånegivande biblioteks taxa

Öppettider

måndag – torsdag
fredag
lördag
söndag

09.00 – 19.00
09.00 – 18.00
10.00 – 14.00
12.00 – 15.00

Telefon
Telefax
Hemsida
E-post

0155-383 50
0155-383 53
www.koordinaten.se
biblioteket@oxelosund.se

Besöksadress Järntorget 7-9
Postadress
Oxelösunds kommun,
Kultur och fritid,
613 81 Oxelösund

Kopiering/ utskrift Internet
svart/vit A4
2 kr per sida
svart/vit A3
10 kr per sida
färg A4
5 kr per sida
färg A3
20 kr per sida
Kopiering/utskrift från bildarkiv
20 kr per sida
Scanning
20 kr
Fax
30 kr för första sidan, därefter 5 kr per sida
Fax till utlandet
40 kr för första sidan, därefter 10 kr per sida
Lån av DVD
25 kr eller 3 för 50 kr
(fakta-DVD gratis)

LÅNEREGLER

FÖRSENADE LÅN

Det mesta på biblioteket får du låna gratis.
Det enda som kostar något är DVD-film
(men fakta-DVD är gratis).
För att låna behöver du ett lånekort, som du får om
du tar med ID-handling/målsman till biblioteket.

För lån som återlämnas för sent tar vi ut en avgift:
Avgiften är 1 kr per lån och dag. För försenade
fjärrlån är avgiften 2 kr per lån och dag.
Den maximala skulden kan uppgå till 500 kr.
DVD som lämnas för sent kostar 4 kr per lån/dag.

För att låna DVD måste du ha fyllt 16 år. Filmerna
får bara visas hemma, inte på offentlig plats t.ex.
förskolor, skolor eller fritidsgårdar.

LÅNETID

BORTTAPPADE LÅN

Den vanliga lånetiden är 4 veckor.
För DVD-film, tidningar, tidskrifter, och musik-CD
är lånetiden 1 vecka och för Talböcker 2 månader.

För lån som av någon orsak har kommit bort
tar vi följande avgifter:
Barnböcker

100 kr

Skönlitteratur

200 kr

LÅNA OM

Facklitteratur

minst 300 kr

På bibliotekets hemsida, www.koordinaten.se,
kan du förlänga dina lån. För att göra detta krävs
en pinkod som du får av personalen.
Det går även bra att ringa, 0155-383 50,
under bibliotekets öppettider.

Ljudböcker

200 kr

DVD

500 kr

Övriga lån

avgiften beror på återanskaffningsvärdet

