
Låna gratis
På alla folkbibliotek i Umeåregionen kan du låna utan 
avgift. 

Biblioteken ger dig tillgång till böcker, e-böcker, 
tidningar, tidskrifter, internet, databaser, uppslagsböck-
er, samhällsinformation med mera. Flera bibliotek har 
också musik, film och tv-spel.

Fråga gärna! Personalen hjälper dig på bästa möjliga 
sätt. Biblioteket tar gärna emot förslag på inköp.
 
Bibliotekskort
För att låna behövs ett bibliotekskort. Det får du genom 
att visa giltig legitimation med foto. När du underteck-
nar kortet accepterar du att följa bibliotekets låneregler.

Barn kan få bibliotekskort från och med det år de fyller 
6 år. 

Ta med bibliotekskortet när du besöker biblioteket. 
Kortet gäller på alla folkbibliotek i Umeåregionen. 

Dina uppgifter
Uppgifter om dina aktuella lån och reservationer regis-
treras i ett gemensamt datasystem för Umeåregionens 
bibliotek. Det innebär att uppgifter som omfattas av 
Sekretesslagen är tillgängliga för bibliotekens personal. 
Personalen har tystnadsplikt enligt Sekretesslagen, 
kapitel 9 § 22. 

Biblioteket hämtar uppgifter om namn och adress från 
Spar, Statens personadressregister. 

Ansvar för lån
Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Det 
innebär att du är ansvarig för det som lånas på kortet. 
Du ansvarar för att böcker och annat material som lånas 
lämnas tillbaka i rätt tid och i oskadat skick. 

Målsman ansvarar för barns lån. 

Om du lämnar din e-postadress kan du få förvarningar 
när lånetiden håller på att gå ut, påminnelser om förse-
nade böcker och aviseringar om att reserverade böcker 
finns att hämta. Aviseringar går också att få via SMS. 
 
Anmäl genast till något av biblioteken om du förlorar 
ditt bibliotekskort. Om någon annan lånar med ditt kort 
kan du bli ersättningsskyldig. 

Om du behöver spärra ditt bibliotekskort kan du ringa 
ditt bibliotek eller logga in på Minabibliotek.se. 
 
Du kan få ett nytt kort mot avgift.
 
Pin-kod
Du väljer själv en pin-kod som kopplas till kortet. Du 
behöver koden för att låna böcker och annat material. 

Du behöver också koden för att skapa ett användarkon-
to på vår webbplats, Minabibliotek.se. Där kan du kon-
trollera datum för dina lån, reservera och göra omlån. 
Du kan också söka i databaser och ladda ner e-böcker. 

På vissa bibliotek behövs koden för att boka datorer och 
grupprum.

Lånetid
Lånetiden är olika lång beroende på vad du lånar. 
Material som det är stor efterfrågan på har kortare 
lånetid.

Återlämningsdatum ser du på lånekvittot, när du loggar 
in på självbetjäningsautomaten och när du loggar in på 
Minabibliotek.se. 

Du ansvarar för att det du lånat lämnas tillbaka i rätt tid.

Omlån
Du kan göra omlån på Minabibliotek.se, på biblioteket 
eller per telefon. Lånar du om efter att lånetiden gått ut 
får du betala förseningsavgift.

Du kan förnya varje lån fem gånger. 

Material som det är kö på eller som har kort lånetid kan 
du inte låna om. 

Reservation
Du kan reservera en bok som är utlånad eller som finns 
inne på något av regionens bibliotek. När boken finns 
att hämta på valt bibliotek får du ett meddelande. 

Förseningsavgift
Biblioteket tar ut en förseningsavgift för böcker och 
annat material som lämnas tillbaka för sent. Avgifterna 
kan du läsa om på sista sidan i den här broschyren.

Förseningsavgift betalar du från och med den dag du 
fyller 18 år. Avgiften ska helst betalas när du lämnar 
tillbaka det som är försenat. Om du inte betalar ligger 
avgiften kvar på bibliotekskortet. 

Om den sammanlagda avgiften är 50 kronor eller mer, 
spärras ditt bibliotekskort tills avgiften är betald. Belop-
pet kan komma att faktureras i efterhand. Då tillkom-
mer en faktureringsavgift. 

Om materialet inte återlämnas efter två påminnelser, 
skickas en räkning och bibliotekskortet spärras. 

Räkningar till barn och ungdomar under 18 år skickas 
till deras målsman.

Bjurholm, Nordmaling, Vindeln 
Robertsfors, Umeå och Vännäs.

Välkommen till
Umeåregionens bibliotek



Avgifter

FÖRSENINGSAVGIFTER
2 och 4 veckors lån
En avgiftsfri dag efter återlämningsdatum,
därefter 
Högsta avgift 

1 veckas lån
En avgiftsfri dag efter återlämningsdatum,
därefter 
Högsta avgift

Högsta avgift per återlämningstillfälle 

Förseningsavgift betalas från och med den dag man 
fyller 18 år.
För barn- och ungdomsböcker utgår ingen försenings-
avgift.
För Boken kommer-lån, lån av talböcker, lån via lantbrev-
bärare och lån i Bokbussen utgår ingen förseningsavgift.

RÄKNING
Förkommen bok 
Förseningsavgift 
Administrativ avgift 

VID ÅTERLÄMNING EFTER RÄKNING
Förseningsavgift 
Administrativ avgift 

ÖVRIGA AVGIFTER
Ersättning av skadat material 
Förkommet lånekort 
  
Kopior och utskrifter 
Fjärrlån från Norden 
Utlandslån utanför Norden, böcker 

Utlandslån utanför Norden, artiklar 

2 kronor per volym och dag
100 kronor per volym

 
 

5 kronor per volym och dag
100 kronor per volym

300 kronor

enligt värdering
se ovan

50 kronor per volym

se ovan
50 kronor per räkning

 
 

enligt värdering
vuxen 20 kronor

barn 10 kronor
2 kronor

25 kronor
 

150 kronor per volym
 

75 kronor per artikel 

För mer information
Kontakta huvudbiblioteket i:

 

minabibliotek.se

Bjurholm 0932 – 140 42
Nordmaling 0930 – 141 75
Robertsfors 0934 – 140 24
Umeå  090 – 16 33 00
Vindeln  0933 – 140 93
Vännäs  0935 – 141 80

Låneregler för 
Umeåregionens bibliotek


