Fråga oss!
Vi som arbetar på biblioteket
vill alltid hjälpa dig.
Du kan alltid fråga oss
om du inte förstår.

På alla bibliotek i Västerås
får du låna böcker gratis.
Du får läsa våra uppslagsböcker
och tidningar gratis.

Västerås bibliotek finns
även på Bäckby, Irsta, Råby,
Ski ljebo, Viksäng och
Önsta-Gtyta.

Du får använda våra datorer
med internet och ordbehandling
och våra läsapparater.

Bokbussen
Du kap låna böcker på vår bokbuss.
En buss med böcker kör till de platser
som ligger utanför Västerås centrum.
Bokbussen kör också ut på landet.

VÄSTERÅS
STADSBIBLIOTEK

Välkommen till
Västerås
stadsbibliotek!

Västerås stadsbibliotek

Så lånar du

Biskopsgatan 2
721 87 Västerås
Tel: 394601

på biblioteket

www.bibliotek.vasteras .se
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Lånekort

Låna själv på webben

Du ska ha lånekort för
att få låna på biblioteket.

På vår webbplats
www.bibliotek.vasteras.se
kan du se vilka böcker som finns
på biblioteket.
Du kan se vilka böcker som du har lånat.

Lånekort är gratis.
Du ska visa legitimation
för att få lånekort.

Hur länge får du låna?
Är du barn och är yngre
än 15 år ska dina föräldrar
säga ja till att du får lånekOli.

Pin-kod

Du får låna böcker av oss i fYra veckor.
Filmer får du oftast låna kortare tid.

Låna om

Pin-koden är fYra siffror.
Du kan använda pinkoden
för att låna böcker i vår
utlåningsautomat.

Har du inte hunnit läsa ut din bok?
Då kan du låna om den.
Du ringer oss eller talar om det
på vår webbplats.
Du får inte låna om en bok
mer än två gånger.
Om en annan läsare vill låna din bok
får du inte låna om den.

Var rädd om ditt lånekort

Reservera

Du ska ta ansvar för det
som du lånar av oss.
Låt inte någon annan låna
böcker med ditt lånekoIi.

Du kanske vill låna en bok
som någon annan har lånat.
Då kan du be oss att vi
ska lägga undan boken till dig.
Det kallas att reservera en bok.

Du får ep pin-kod
när du får ditt lånekort.

Tala genast om för oss
om du har tappat ditt lånekort.

Du reserverar boken genom att
tala med personalen på biblioteket.

Du kan också reservera på vår webbplats.
När boken har kommit tillbaka till oss talar
vi om det för dig genom att skicka dig brev
eller e-post eller sms.
Sedan hämtar du boken på biblioteket.
Vi håller boken till dig i sju dagar.

Du ska lämna tillbaka i tid
Om du lärrmar tillbaka boken
för sent måste du betala för det.
Om du säger till oss
så kan biblioteket påminna dig
tre dagar innan du ska lämna tillbaka
din bok så att du slipper betala.
Vi skickar ett meddelande
på e-post eller på sms.

Du ska betala för sena lån
Vi skickar dig en räkning
om du inte har lämnat tillbaka
din bok i tid.
Du måste betala räkningen
eller lämna tillbaka boken
innan du får låna hos oss igen.

