
• Eget lånekort kan du få från det år du fyller 6 om målsman godkänner det. 
• Är du över 16 år måste du visa godkänd legitimation. 
• Har du inte legitimation vill vi ha ett skriftligt godkännande av målsman. 
• Lånekortet ska du skriva på med din egen namnteckning.
• Ta med lånekortet varje gång du besöker biblioteket.
• Lämnar du inte tillbaka det du lånat i tid kostar det pengar.
• Lämnar du inte alls tillbaka det du lånat får du också betala.
• Samma sak gäller böcker och andra medier som blivit förstörda.
• Tänk på att du är ansvarig för allt som lånas på ditt lånekort, 
   även om någon annan använder det.
• Förlorar du lånekortet måste du direkt anmäla det till biblioteket.

Alla våra låneregler, avgifter och öppettider hittar du i foldern ”Välkommen till biblioteket”.
Den finns också på bibliotekens webbplats: http://bibliotek.jonkoping.se .

Målsman är ansvarig för skulder för alla som inte fyllt 18 år! 

Lånekort för dig som inte fyllt 18 år

Låneavtal 

Namn ...................................................... Personnummer (10 siffror) ........................................

Postadress .......................................................................................................    Telefon ..............................

Jag har tagit del av bibliotekets låneregler och medger att lånekort skrivs ut till ovanstående person. 
Jag är medveten om att jag som förälder/målsman är betalningsansvarig för skulder som uppkommer 
genom försent återlämnade lån eller genom att lånade böcker och andra medier försvunnit eller förstörts.

Målsmans underskrift   Målsmans personnummer (10 siffror) 

..............................................................   ..................................................................................

Namnförtydligande

.............................................................

E-post ................................................................... 

 (Används för utskick av påminnelse och reservation)

bibliotek.jonkoping.se

Pinkod (4 siffror) ................................  (Används tillsammans med ditt lånekort)
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