FÖRFATTNING 4.2.1

Antagna av kommunfullmäktige § 78/13

Avgifter vid Biblioteket

Media:
Reservationsavgift
Förseningsavgift

Förseningsavgift barnmedier
Förseningsavgift 14-dagarslån
Förseningsavgift 7-dagarslån
Förseningsavgift tv-spel, spelfilm vuxen/barn
Borttappat lånekort

0:-2:-- för varje dag som återlämning av lån av
media är försenat
0:-- /dag
5:-- /dag
5:-- /dag
5:-- /dag
25:--

Filmhyra:
Vuxen
Barn
Fjärrlån
Ej hämtat fjärrlån

20:-10:-10:-10:--

Maximalt 200:-- kr per återlämningstillfälle för vuxenmedier.
Låntagaren spärras för ytterliga lån vid skuld som överskrider 100:-- kr.
Skadade eller förkomna medier ersätts till bibliotekets fulla inköpspris, annars
enligt följande schablonbelopp:
Böcker, vuxna
300:-Böcker, barn
100:-Tidskriftsnummer
60:-Cd musik
200:-Texthäfte cd
50:-Ljudböcker
250:-Dataspel
500:-Språkkurs
600:-Video/DVD
500:-TV-spel
500:--

2(2)

Särskilt värdefullt material ersätts till fulla antikvariska värdet.
Expeditionsavgift 30:-- tillkommer i samtliga fall.

Låneregler:
Påminnelse vid försenad återlämning sänds ut 14 dagar efter återlämningsdatum.
Efter påminnelse skickas räkning på ej återlämnade medier inkl övertidsavgift.

Uthyrning av bibliotekets Hörsal:
Föreningar och organisationer med verksamhet i Staffanstorps kommun
Övriga

500:-- /tillfälle

1.500:-- /tillfälle

FÖRFATTNING 4.3.1

Antagna av kommunfullmäktige § 78/13

Avgifter vid Biblioteket

Media:
Reservationsavgift
Förseningsavgift

Förseningsavgift barnmedier
Förseningsavgift 14-dagarslån
Förseningsavgift 7-dagarslån
Förseningsavgift tv-spel, spelfilm vuxen/barn
Borttappat lånekort

0:-2:-- för varje dag som återlämning av lån av
media är försenat
0:-- /dag
5:-- /dag
5:-- /dag
5:-- /dag
25:--

Filmhyra:
Vuxen
Barn
Fjärrlån
Ej hämtat fjärrlån

20:-10:-10:-10:--

Maximalt 200:-- kr per återlämningstillfälle för vuxenmedier.
Låntagaren spärras för ytterliga lån vid skuld som överskrider 100:-- kr.
Skadade eller förkomna medier ersätts till bibliotekets fulla inköpspris, annars
enligt följande schablonbelopp:
Böcker, vuxna
300:-Böcker, barn
100:-Tidskriftsnummer
60:-Cd musik
200:-Texthäfte cd
50:-Ljudböcker
250:-Dataspel
500:-Språkkurs
600:-Video/DVD
500:-TV-spel
500:--

2(2)

Särskilt värdefullt material ersätts till fulla antikvariska värdet.
Expeditionsavgift 30:-- tillkommer i samtliga fall.

Låneregler:
Påminnelse vid försenad återlämning sänds ut 14 dagar efter återlämningsdatum.
Efter påminnelse skickas räkning på ej återlämnade medier inkl övertidsavgift.

Uthyrning av bibliotekets Hörsal:
Föreningar och organisationer med verksamhet i Staffanstorps kommun
Övriga

500:-- /tillfälle

1.500:-- /tillfälle

