
Fjärrlån                                         5 kr/st          
Förkommet bibliotekskort            10 kr                      
  

Skadad eller förkommen media ersätts 
med nyanskaffningsvärdet.         

Media som ej kan nyanskaffas:                                                   
Vuxenbok, vuxenljudbok           250 kr 
Barnbok, barnljudbok                             150 kr 
Pocketbok                                       50 kr             
Tidskrift                                lösnummerpris alt. 50 kr                  
Musik-CD                           150 kr                           
DVD, TV-spel, CD-ROM, språkkurs   400 kr           

Material lånat från annat bibliotek 
ersätts enligt utlånande biblioteks krav.

Böcker, ljudböcker     4 veckor         
Korttidslån, snabblån     2 veckor    
Tidskrifter        2 veckor                       
TV-spel                           2 veckor                    
Musik-CD                                 4 veckor                  
DVD          1 vecka 

Lånetiden kan förkortas på efterfrågade böcker. 
Ej omlån på DVD och korttidslån, max 2 omlån 
på övrig media. Minimiålder för lån av DVD och 
TV-spel är 15 år. 

    

Vuxenmedia:                                                            
Böcker, ljudböcker                                          1 kr/dag
Tidskrifter, musik-CD                         1 kr/dag                       
DVD, TV-spel                     5 kr/dag    
Korttidslån, snabblån     5 kr/dag               
Fjärrlån       5 kr/dag             

Barnmedia:                                                                 
DVD, TV-spel                       5 kr/dag                    

Max 200 kr per återlämningstillfälle.  

Bibliotekskontot spärras:
- vid skuld som överstiger 100 kr
- i samband med att ett tredje krav skickas ut

AvgifterLånetider

Förseningsavgifter

BiBL
Biblioteken i 
Burlöv & Lomma

  Välkommen till

A
rlövs bibliotek

Bjärreds bibliotek

Lom
m

a bibliotek
Åkarps bibliotek

Det är varje låntagares skyldighet att hålla 
sig informerad om eventuella ändringar i 
lånereglerna. Du finner dessa på: 
www.burlov.se/bibliotek och www.lomma.se/lib.



MASSOR AV BÖCKER Biblioteken har böcker för 
alla åldrar och på olika språk. Varje månad köper 
vi in hundratals nya böcker. 

TIDNINGAR & TIDSKRIFTER På biblioteken finns 
flera dagstidningar och ett hundratal olika 
tidskrifter. 

MUSIK, FILM, LJUDBÖCKER & TV-SPEL finns också 
att låna. 

E-BÖCKER kan du låna till exempelvis din läsplatta 
eller mobiltelefon via vår hemsida. 

FJÄRRLÅN Böcker som inte finns på våra bibliotek 
kan, mot en avgift, ofta lånas in från andra 
bibliotek. Formulär finner du på hemsidan. 

MYCKET FÖR BARNEN En trivsam miljö med böcker 
för barn i alla åldrar med härliga sittplatser som 
inbjuder till läsning. Ljudböcker, filmer, TV-spel och 
musik finns också. Vi ordnar sagostunder, film-
visningar, lovaktiviteter m.m. 

INFORMATION Här finns fackböcker, databaser 
och uppslagsböcker. Fråga en bibliotekarie för hjälp. 

SLÄKTFORSKNING För dig som vill släktforska finns 
Arkiv digital, Sveriges befolkning, Sveriges dödbok 
m.fl.

INFORMATION OM DIN KOMMUN Protokoll 
från kommunens nämnder samt litteratur om 
kommunen liksom utställningar av aktuella 
planförslag. 

BOKEN KOMMER Om du på grund av något 
funktionshinder inte kan komma till biblioteket 
kommer vi till dig. 

LÄTTLÄSTA BÖCKER, BÖCKER MED STOR STIL & 
INLÄSTA TALBÖCKER för dig som har läshinder. 
Talböckerna kan du antingen låna som skiva eller 
själv ladda ner till din telefon eller dator. 

BIBLIOTEKET HEMIFRÅN På bibliotekens hemsida 
kan du se vad som händer på biblioteken, söka i 
katalogen, göra omlån, få boktips, ge inköps-
förslag, skicka förfrågan ang. fjärrlån m.m. 

PROGRAMVERKSAMHET Vi anordnar massor av 
arrangemang och aktiviteter för barn och vuxna. 
Se våra hemsidor eller programfoldrar som ges ut 
inför varje vår- och hösttermin. 

DATORER & INTERNET Det finns trådlöst nätverk, 
scanner, datorer och möjlighet att mot avgift göra 
utskrifter och kopiera. 

ETT LÅNEKORT TILL FYRA BIBLIOTEK med 
möjlighet att låna, hämta och återlämna dina lån 
på vilket som helst av biblioteken.

Det här erbjuder vi dig!

Avvikande öppettider kan förekomma under helger 
och sommartid. Se bibliotekens hemsidor: 

www.burlov.se/bibliotek & www.lomma.se/lib 

ÅKARPS BIBLIOTEK                                                                                                                     
Elevvägen 2 Dalslundskolan 
040-625 66 75
bibliotek.akarp@burlov.se

Bemannade öppettider:
måndag 8.30-12, 15-19
tisdag 8.30-15                                                                              
onsdag 8.30-12, 15-19
torsdag 8.30-12, 15-19 
Meröppet alla dagar 7-22  

Biblioteken i Burlövs kommun

ARLÖVS BIBLIOTEK                                                                                                                           
Lommavägen 2
040-625 62 74
bibliotek.arlov@burlov.se

Öppettider
måndag
tisdag                                                                           
onsdag
torsdag                                                                             
fredag                                                                                           
lördag

10-19
  9-18                                                                            
10-19
  9-18                                                                          
10-17                                                                                                 
11-15

10-20
10-20                                                                                 
10-19
10-19                                                                               
10-18                                                                                                 
11-15
11-15

LOMMA BIBLIOTEK
Hamntorget  1                                                                          
040-641 13 73
lomma.bibliotek@lomma.se                                                       

Öppettider
måndag    
tisdag                                                                                        
onsdag     
torsdag                                                                                   
fredag                                                                                                      
lördag      
söndag    

BJÄRREDS BIBLIOTEK
Folkungavägen 6
040-641 17 93
bjerred.bibliotek@lomma.se                                         

Öppettider
måndag 
tisdag                                                                                  
onsdag 
torsdag                                                                                
fredag                                                                                                  
lördag 

10-20
10-20                                                                                 
10-19
10-19                                                                               
10-18                                                                                                 
11-15

Biblioteken i Lomma kommun

Öppettider & 
kontaktuppgifter


