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VÄLKOMMEN TILL 
BIBLIOTEKEN
I KARLSHAMNS KOMMUN
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BIBLIOTEKENS 
ÖPPETTIDER

ORDNINGSREGLER FÖR BIBLIOTEKEN 
I KARLSHAMNS KOMMUN

För allas trivsel, följ våra ordningsregler:

• Du får inte använda ovårdat språk eller kränka någon,  
varken personal eller besökare.

• Du får inte störa andra besökare eller springa runt i  
biblioteket. Barn är målsmans ansvar.

• Du får inte vara berusad eller vara påverkad av droger i 
biblioteket.

• Du får inte äta eller dricka vid datorerna. 
• Vid datoranvändning gäller reglerna i användaravtalet.
• Djur är inte tillåtna i biblioteket med undantag av ledarhundar.
• Om du vill sätta upp affischer eller lägga ut informations- 

material kontaktas personalen. Det är inte tillåtet att samla  
in namnunderskrifter eller pengar.

• Ställ tillbaka möbler eller andra föremål om du flyttat på dem.
Ställ böcker på bokvagnarna.

• Du får inte använda biblioteket som sovplats.
• Personliga tillhörigheter lämnas på egen risk. Biblioteken  

i Karlshamn ansvarar inte för kvarlämnade tillhörigheter.

VAD GÖR VI OM BESÖKARE BRYTER MOT REGLERNA?

Avvisning
Besökare som bryter mot reglerna får tillsägelse och om till- 
sägelsen inte respekteras ombeds besökare lämna biblioteket.  
Om besökare fortfarande inte respekterar våra regler tar vi hjälp  
av cityväktare eller polis.

Avstängning
Besökare som inte följer tillsägelser kan stängas av från använd-
ning av biblioteket. Avstängning för längre tid än en dag görs av 
bibliotekschef.
Avstängning sker vid upprepade eller allvarligare förseelser.

Sabotage/skadegörelse/stöld
Sabotage, grov skadegörelse och stöld polisanmäls.

Välkommen att kontakta biblioteket om du har frågor eller om  
du upplever att reglerna inte följs.

Karlshamns kommun
karlshamn.se/kultur
bibliotek.karlshamn.se

månd-fred 10.00-18.00
lördag 10.00-14.00
Läshörnan öppnar  
kl 08.00 på vardagar. 

Ågatan 18-26, Karlshamn, 
bokinkast Kyrkogatan 8  
tel barn 0454-812 30,  
vux 0454-812 40
bibliotek.karlshamn@ 
karlshamn.se

KARLSHAMNS STADSBIBLIOTEK

måndag 15.00-19.00
onsdag 10.00-12.00  
  13.00-17.00
torsdag 15.00-19.00
Meröppet  
mån-sön  08.00-22.00

Holländarevägen 68 B,  
Svängsta
tel 0454-30 77 90
bibliotek.svangsta@ 
karlshamn.se

SVÄNGSTA BIBLIOTEK

måndag 13.00-19.00
tisdag 13.00-19.00
torsdag 10.00-12.00   
 12.30-17.00
fredag 10.00-13.00

Lindegårdsvägen 2, Mörrum
tel 0454-30 78 22
bibliotek.morrum@ 
karlshamn.se

MÖRRUMS BIBLIOTEK

måndag 15.00-19.00
onsdag 09.30-11.30   
 12.30-15.00
torsdag 14.00-19.00

Elisebergsvägen 9, Trensum
tel 0454-30 76 08
bibliotek.hallaryd@ 
karlshamn.se

HÄLLARYDS BIBLIOTEK

måndag 13.00-19.00
tisdag 15.30-19.00
onsdag 10.00-17.00
torsdag 10.00-17.00
Meröppet  
mån-fre  15.00-22.00  
lör-sön  8.00-22.00

Stenbackavägen 10, Asarum
tel 0454-30 74 40
bibliotek.stenbacka@ 
karlshamn.se

STENBACKA BIBLIOTEK



På kommunens bibliotek kan du låna böcker, tidskrifter, 
språkkurser, CD-skivor, ljud- och talböcker, filmer och  
annat material.

LÅNEKORT OCH PIN-KOD
För att få lånekort måste du visa legitimation, för barn under 15 
år krävs målsmans underskrift. Du får även välja en PIN-kod för 
att använda våra självservicetjänster.

LÅNETIDER
• Normal lånetid för böcker, 28 dagar
• Reserverade böcker, 14 dagar
• Tidskrifter, 7 dagar
• CD-skivor och spel, 14 dagar
• Filmer, 7 dagar

Du kan förlänga lånetiden max 3 gånger, om boken inte är 
reserverad av annan låntagare. Säg till om du vill få en övertids-
varning med mail några dagar innan lånetiden går ut. Tänk på 
att du som låntagare är ansvarig för att följa bibliotekets regler 
och lämna tillbaka lånen i tid. Återlämning av media kan göras 
på alla våra bibliotek. Biblioteket tar ut ersättningsavgift för 
borttappade eller förstörda medier. Observera att om en person 
lånar via bud måste denna visa låntagarens legitimation eller 
lånekort.

FJÄRRLÅN
Böcker som inte finns på våra bibliotek kan ofta lånas in från 
andra bibliotek. Det gäller även tidnings- och tidskriftsartiklar.

AVGIFTER
• Fjärrlån 10 kr per bok för vuxna
• Försenade böcker och andra medier på vuxen-  

avdelningen kostar 1 kr/dag per media, efter 30 dagars 
försening skickar vi räkning

• Försenade filmer på vuxenavd kostar 5 kr per dag och film
• Ersättningslånekort barn 5 kr
• Ersättningslånekort 10 kr
• Utskrifter, svartvitt 2 kr/sida och färg 4 kr/sida.
ARENA
Biblioteket erbjuder en rad fördelar för dig, som har dator och 
tillgång till Internet. Med hjälp av din PIN-kod och lånekorts- 
nummer kan du logga in på vår webbplats och:

• se vilka böcker du har hemma
• låna om dina böcker
• reservera böcker som är utlånade
• se vad du har reserverat
• ge inköpsförslag till biblioteket

Besök vår webbplats: bibliotek.karlshamn.se

DATORER OCH UTSKRIFTER
Biblioteken har datorer för ordbehandling och informationssök-
ning på Internet. Du loggar in med ditt lånekortsnummer och en 
PIN-kod.
Du kan skriva ut från alla våra datorer samt även från din egen 
smartphone, surfplatta och dator och det finns även möjlighet 
att scanna och kopiera.
Bibliotekens datorer får inte användas i samband med 
pornografiskt, rasistiskt eller diskriminerande material.  
Användare som bryter mot reglerna avstängs.

Användare förbinder sig att alltid:
• använda utrustningen varsamt
• respektera alla former av copyright

WIFI
På biblioteken i Karlshamns kommun erbjuder vi gratis WiFi.

B I B L I O T E K E N  I  K A R L S H A M N S  K O M M U N B I B L I O T E K E N  I  K A R L S H A M N S  K O M M U N

VÄLKOMMEN  
TILL BIBLIOTEKET!

INFORMATION OM BEHANDLINGEN  
AV DINA PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS

Vi har fått dina uppgifter från dig vid tillfället då du registrerade 
dig som låntagare. Du måste ange dina personuppgifter för att 
vi ska kunna ingå avtal med dig. Uppdatering av vissa  
personuppgifter kommer från befolkningsregistret SPAR.  
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all 
behandling av personuppgifter. Dina uppgifter sparas hos oss  
i tre år efter ditt senaste lån.  
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med personer 
som arbetar i vår verksamhet samt de person-uppgiftsbiträden 
vi använder för att kunna utföra våra tjänster och fullfölja våra 
skyldigheter gentemot dig.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en  
tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.  
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett  
land utanför EU. 
Personuppgiftsansvarig är Kulturnämnden, Rådhuset, 37481 
Karlshamn. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut infor-
mation om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, 
överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen,  
för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. 
Detta gör du enklast genom att kontakta oss på tel. 04545-812 
40 eller bibliotek.karlshamn@karlshamn.se.  
Du når vårt dataskyddsombud på registrator@sydarkivera.se.
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter 
har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten  
Datainspektionen.
För uppgift om enskild persons lån, reservation eller annan form 
av beställning och för enskilds användning av informationsteknik 
gäller sekretess (Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 
40 kap. 3 §).
Kultur Karlshamn har rutiner för hantering av skyddade  
personuppgifter, ta kontakt med oss för mer information.

EN  
GOD BOK

FINNS ALLTID
NÄRA


