Till alla föräldrar
- ditt barn kan få ett bibliotekskort

Bergsjö

Gnarp

Harmånger

Hassela

Godkännande av bibliotekskort
För att ditt barn ska få ett eget bibliotekskort
behöver du fylla i uppgifterna nedan och lämna
in den här sidan till skolan eller biblioteket.
Genom att fylla i uppgifterna godkänner du
att ditt barn får ett bibliotekskort som går att använda på alla
HelGe-bibliotek. HelGe är ett bibliotekssamarbete mellan
kommunerna i Gävleborgs län.
Du går samtidigt med på att följa lånereglerna.

Barnets namn

Personnummer 10 siffror

________________________________________________________________
Adress
________________________________________________________________
Postnummer och ort
________________________________________________________________
Vårdnadshavares namn

Personnummer 10 siffor

________________________________________________________________
Jag vill ha ett sms när
lånetider börjar gå ut
________________________________________________________________
Vårdnadshavares telefonnummer

Ort och datum
________________________________________________________________
Vårdnadshavares underskrift
________________________________________________________________

Välkommen till oss på biblioteket
Från och med 6 års ålder kan alla barn få ett bibliotekskort. Med
ett bibliotekskort får ditt barn tillgång till en mängd böcker och en
värld full av berättelser och fakta.
Om ditt barn går i skola på en ort med bibliotek
kommer barnet under skoltid att besöka
biblioteket för att låna böcker som barnet ska
använda i skolan eller läsa hemma.
Bibliotekskortet kan de använda för att reservera och låna böcker
på alla HelGe-bibliotek i Gävleborgs län. Kortet behöver ditt barn
använda varje gång barnet kommer till biblioteket för att låna
böcker.
För att kunna ge ditt barn ett bibliotekskort behöver biblioteket
uppgifter om namn, adress, telefon- och personnummer. Enligt
personuppgiftslagen, PuL, behöver vi en vårdnadshavares
underskrift för att vi ska kunna registrera dessa uppgifter i
bibliotekets låntagarregister.

Låneregler
Bibliotekskortet är en personlig värdehandling.
Vårdnadshavare ansvarar för böcker och annat
material som barnet lånat på kortet till dess att
lånen är återlämnade.
Normal lånetid är 4 veckor men ibland är
lånetiden kortare. Om lånade böcker skadas
blir vårdnadshavaren ersättningsskyldig.
Fullständiga låneregler på flera olika språk kan
du läsa på HelGe-bibliotekens webbplats
https://www.helgebiblioteken.se/web/arena/lanereger

Bergsjö bibliotek
Hundskinnsvägen 1, 0652-362 00
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

11-19
12-16, 17-19
12-16
10-14, 17-19
12-14

Harmånger bibliotek
i Bringstaskolan, Backvägen 8, 0652-303 51
Tisdag
Onsdag
Torsdag

16-19
13.30-15.00
11-12.30, 16-19

Gnarps bibliotek
i Gnarps skola, Bergevägen 25, 0652-205 70
Tisdag
Torsdag

13-15, 16-19
16-19

Hassela bibliotek
i Hasselagården, Torggränd 8, 0652-404 00
Måndag
Torsdag

9-13
15-19

Öppettiderna kan variera under sommaren.

Följ oss på Facebook och Instagram

Nordanstigs kommun
Box 56, 820 70 BERGSJÖ
0652-360 00
kommun@nordanstig.se
www.nordanstig.se
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