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Låneregler 

Lånekort är en personlig värdehandling. Du får lånekortet mot uppvisande 
av legitimation och bekräftar det med en underskrift. Samma lånekort kan 

användas på alla åländska bibliotek. 

Lånekortet är kostnadsfritt. 
Förlorat kort ersätts med nytt mot avgift, 2 euro för vuxna, 1 euro för 

barn. 
Ta alltid med kortet till biblioteket när du ska låna. 

Anmäl direkt till biblioteket om du tappat ditt kort så att det kan spärras. 
Adress- eller namnändring ska meddelas till biblioteket. 

Låntagaren ansvarar för att obehöriga inte kommer över kortets PIN-kod. 

Lånetiden är normalt fyra veckor, men undantag kan förekomma. 
Lån kan förnyas om det inte finns reservationer på boken. Du kan själv 

låna om dina böcker med lånekort + PIN-kod via bibliotek.ax/Mina sidor 

eller genom att kontakta biblioteket. 
Du kan få ett e-postmeddelande som påminner dig om att en 

återlämningsdag närmar sig. Vill du ha denna tjänst kontakta biblioteket 
eller logga in på bibliotek.ax/Mina uppgifter. 

Det finns en postlåda utanför biblioteksdörren där du kan återlämna 

böcker när biblioteket är stängt. 

Du kan reservera böcker och andra medier som finns på Kumlinge 

bibliotek men även på andra åländska bibliotek. De skickas då till 
Kumlinge med boktransport och du får ett meddelande när böckerna finns 

att hämta. Att reservera böcker är kostnadsfritt. 

Ansvar för lånade medier 

Låntagaren ansvarar för att de böcker och andra medier som lånats 

återlämnas senast på angiven förfallodag. 
Låntagaren ansvarar för medierna till dess att de avregistrerats. 

Om medierna inte återlämnas är låntagaren skyldig att ersätta biblioteket. 

Förekommen eller förstörd bok ersätter låntagaren med kostnaden av vad 
en ny likadan bok kostar. Finns inte boken längre att tillgå i handeln, 

ersätts det förlorade verket med en summa om 25€.  
Barnböcker bedöms efter det skick boken var vid utlåningstillfället.  

Låntagaren är också skyldig att ersätta medier som skadats under 
lånetiden. 

Om låntagaren inte följer lånereglerna har biblioteket rätt att dra in 

lånekortet. 
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Medieurvalsprinciper 

- Biblioteket ska tillhandahålla medier för information, kunskap, bildning 

och förströelse. 

- Biblioteket ska vara neutralt i partipolitiska, religiösa och andra 

åsiktsfrågor. 

- Mediebeståndet ska vara aktuellt, kvalitativt och brett samt spegla olika 

meningsriktningar.  

- Principerna gäller även inköpsförslag, gallring och gåvor. 

- Vid medieurvalet ska den litterära kvaliteten vara vägledande. Hänsyn 

ska tas till allmänhetens inköpsförslag. 

- Vad gäller klassiker ska hänsyn tas till de värderingar som rådde i 

samhället vid verkets tillkomst. 

- I uppgiften som kommunbibliotek ingår att tillhandahålla den åländska 

litteraturen efter allmänhetens önskemål, i den mån det är möjligt. 

- Biblioteket ska följa den informationsteknologiska utvecklingen och 

erbjuda nya typer av media i den mån det är möjligt. 

  

Allmänt 

På biblioteket finns en besöksdator som både barn och vuxna kan 
använda samt gratis WiFi. 

Det är möjligt att ha utställningar av olika slag på biblioteket, kontakta 

biblioteket för mer information. 

 

 


