Framtid, nutid, dåtid.
Världar, atmosfärer och kulturer.
Gastkramande, hemskt och spännande.
Kärleksfullt, ömt och glödande.
Sorgligt, smärtsamt och tungt.
Roligt, busigt och barnsligt.
Välkommen in!
Solna Centrum
Bibliotekstorget 12
08-746 19 00
stadsbiblioteket@solna.se
solna.se/bibliotek
Måndag-fredag 10-19
Lördag 11-17
Söndag (1 sep - 30 april) 11-16

Låneregler

Bergshamra centrum
Bergshamra torg
08-746 14 00
bergshamra.biblioteket@solna.se
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

10-17
12-17
12-19
10-19
12-17
11-15

MERÖPPET 8-22 alla dagar

Ulriksdalsskolans bibliotek
Banmästargatan 3
stadsbiblioteket@solna.se
solna.se/bibliotek
Tisdag & torsdag 14-17

Solna stadsbibliotek

Hemlån - KOLLA ALLTID KVITTOT
Att låna böcker och andra medier är gratis, med
undantag för spelfilmer för vuxna.
Normal lånetid är fyra veckor. För att minska
väntetiden har vi kortare lånetid – 14 dagar – för
böcker som har en reservationskö.
Tidskrifter har 14 dagars lånetid. Spelfilmer på
DVD får du hyra 14 dagar, familjefilm är gratis.
Du får ha högst 50 medier hemlånade samtidigt.
Bibliotekskortet är en värdehandling!
Du är ansvarig för det som lånas på ditt kort
(vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån).
Du godkänner våra regler när du kvitterar ut ditt
bibliotekskort.
Förlorat kort skall genast spärras!
Kontakta något av våra bibliotek, se baksida för
kontaktuppgifter.
Du bör veta att dina personuppgifter kan
användas för eventuell fakturering och
uppdatering av adressregister.
Reservera
Att ställa sig i kö på en bok kostar 10 kr.
Du kan göra reservationer på webben:
solna.se/bibliotek genom att logga in på Mina
sidor. Att beställa en bok från ett annat bibliotek
(fjärrlån) är möjligt mot en avgift, läs mer på
webben: solna.se/bibliotek eller fråga personal.
Omlån
Du får låna om max två gånger. Reserverad
bok kan inte lånas om. Omlån kan göras
på biblioteket, per telefon eller på webben:
solna.se/bibliotek genom att logga in på Mina
sidor.

Avgifter
Försenade medier: 20 kr/media och påbörjad
vecka, 25 kr/film och dag, max 100 kr per
media.
1-veckaslån: 10 kr/dag, max 100 kr per media.
Förlorat bibliotekskort: 25 kr (endast vuxna).
Beslut om avgifter fattas av Solna stads kulturoch fritidsnämnd.
Förkomna eller skadade medier måste
ersättas
Kontakta ditt bibliotek:
Solna centrum, 08-746 19 00
Bergshamra, 08-746 14 00
Att bli avstängd som låntagare
Om du inte följer våra regler eller inte reglerar en
skuld kan du förlora rätten att låna.
Egen risk
Biblioteket ansvarar ej för skador som kan
uppstå på den utrustning som används till
lånade medier.
Allmänna villkor
Ouppklarade lån eller skulder till biblioteket kan
komma att överlämnas till inkasso. Försenad
betalning medför debitering av dröjsmålsränta.
Avgift uttages för skriftlig betalningspåminnelse.
Dessa villkor gäller tills vidare, om inget annat
avtalas eller lagändring sker. Fullständiga och
aktuella regler och anvisningar finns tillgängliga
på solna.se/bibliotek.

