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VÅRA ÖPPETTIDER

AVESTA BIBLIOTEK

Informationsdisken, tfn: 0226-64 51 86 
Expedition, tfn: 0226-64 51 87
E-post: bibliotek@avesta.se 
Besöksadress: 
Kungsgatan 32, 774 30 Avesta 
Postadress: Box 505, 774 27 Avesta 
Öppettider: måndag 9-18, tisdag 11-19, 
onsdag-fredag 9-18, lördag 10-14

HORNDALS BIBLIOTEK

Telefon: 0226-64 59 65
E-post: horndalsbibliotek@avesta.se 
Adress: Kulturforum, Kyrkbacksvägen 5,  
774 67 Horndal
Öppettider: måndag 14-18, 
tisdag 14-18, onsdag 14-18, 
torsdag Stängt, fredag 10-15

KRYLBO BIBLIOTEK
OBS! Biblioteket hålls stängt 
tillsvidare pga av ombyggnation!
Telefon: 0226-645190
Adress: Åvestadalskolan, Skolgatan 1,  
775 54 Krylbo
E-post: krylbobibliotek@avesta.se 

FORS BIBLIOTEK

Telefon: 0226-64 59 74
E-post: forsbibliotek@avesta.se 
Adress: Fors skola, Hagbovägen 1, 
774 97 Fors
Öppettider: måndag 9-14, 
Torsdag 9-13, 14-18

HEMSIDA OCH SOCIALA 

MEDIER

Hemsida: bibliotek.avesta.se 
Facebook: Avestas-bibliotek 
Instagram: Avestabibliotek

Välkommen till 
Avesta bibliotek

www.avesta.se/bibliotek



Lånekort
För att kunna låna böcker och övrig 
media måste du skaffa ett lånekort. 
Lånekortet är gratis:
• giltig legitimation måste uppvisas när 
  du skaffar lånekortet
• barn skall ha en ansvarig vuxen med 
  giltig legitimation med sig
• lånekortet är en värdehandling 
- ingen annan använda ditt kort.

Utlån – Lånetid
Du kan låna i våra självbetjängsauto-
mater eller hos personalen i expedi-
tionen. Lånetider:
• böcker/ljudböcker: 3 veckor
• talbok/DAISY: 4 veckor
• CD-skivor och tidskrifter: 1 vecka
• DVD (åldersgräns 15år): 
  spelfilm: 1 vecka
• Tv- spel (åldersgräns 15år): 1 vecka.

Återlämning
Det du lånat lämnas tillbaka senast 
samma dag lånetiden går ut:
• återlämningsdatum står på 
  lånekvittot du får när du lånar
• du kan återlämna själv vid själv- 
  betjäningsautomaten eller lämna till 
  personalen i expeditionen
• är biblioteket stängt kan du lämna 
  via bokinkastet intill ingången
• kontrollera att alla cd-skivor, 
  DVD-filmer samt alla delar till 
  språkkursen är med i fodralet.

Omlån
Du kan göra ett omlån så länge ingen 
annan reserverat det du lånat.

• omlån görs på biblioteket, per tele- 
  fon eller via hemsidan med en PIN- 
  kod du kan få på biblioteket
• omlån via hemsidan måste göras 
  innan lånetiden går ut.
• omlån av fjärrlån går bara att göra 
  på biblioteket eller via telefon

Reservationer 
Du kan reservera både utlånade och 
innestående böcker och media: 
• reservationer görs på biblioteket, 
  per telefon eller via hemsidan med 
  en PIN-kod du får på biblioteket.

Avisering
Du får ett meddelande, en avisering, 
när du kan hämta det du reserverat:
• aviseringen skickas antingen via sms, 
mail eller via brev
• reservationer hämtas inom 7 dagar

Fjärrlån
Vi förmedlar avgiftsfria fjärrlån från 
andra bibliotek.  
Vi förmedlar inte fjärrlån av medier vi 
redan har, DVD-filmer, samt medier vi 
avstått att köpa in av kvalitetsskäl.

Förvarning
En förvarning är en automatisk på- 
minnelse om att lånetiden snart går ut:
• för att få en automatisk förvarning 
  måste du uppge din e-postadress 
• förvarningen skickas några dagar 
  innan lånetiden går ut.

Påminnelse
Om du glömmer att lämna tillbaka det 
du lånat får du påminnelser:
• första påminnelsen skickas ut några 
  dagar efter att lånetiden gått ut
• påminnelserna skickas via den e-post 
  du uppgett, annars via brev
• vid ytterligare försening skickas en 
  räkning. 

Förseningsavgifter
Om du inte lämnar tillbaka dina lån i 
rätt tid får du en förseningsavgift:
• förseningsavgift tas ut från tredje 
  dagen efter återlämningsdatumet
• böcker, tidskrifter, cd-skivor: 3kr/dag
• DVD, Blue-Ray samt elektroniska  
  spel: 10kr/dygn
• högsta avgift per lånat media: 50kr.
• högsta avgift per återlämnings 
  tillfälle: 200kr.
• undantag är “Boken kommer”, barn 
  och ungdomslitteratur, talböcker och 
  institutionslån.

Övriga avgifter
• förlorat/nytt lånekort. 20kr
• lån av vuxen-DVD: 20kr/vecka 
• lån av Tv-spel: 25 kr/vecka
• artiklar från forsknings- och 
  universitetbibliotek: 40kr
• kopiering/utskrift 3kr/kopia
• plastkasse: 2kr styck 

Spärrat lånekort
Lånekortet kan spärras 
• när skuld på kortet uppnått 50kr.
• när giltighetstiden gått ut 
• när räkning skickats på försenade lån
• när kontaktinformationen inte  
  stämmer.

Förstört/borttappat material
Om det du lånat blivit förstört eller 
borttappat blir du ersättningsskyldig: 
• vuxenbok: från 300 kr.
• barnbok lånad av vuxen: från 150 kr.
• CD-skiva: från 200 kr.
• pocketbok: från 50 kr.
• tidskrift, enstaka häfte: från 50 kr.
• alternativ till samtliga är anskaffnings- 
värdet.

E-tjänster/24-timmars bibliotek
Våra e-tjänster finns på vår hemsida; 
bibliotek.avesta.se
Exempel på e-tjänster:  
• e-böcker, artiklar, stipendiedatabas
  tidningar/tidskrifter, 
• dessa kan användas dygnet runt
• du loggar in med lånekortsnummer/ 
  personnummer och din PIN-kod.
 

Du kan enkelt låna och lämna själv i 
våra självbetjäningsautomater.


