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0571-282 30 

Kyrkogatan 4 

Box 56 

673 22 

Charlottenberg 

0571-282 30 

Älvuddsgatan 38 

(vid torget) 

673 34 Åmotfors 

0571-282 30 

Bokbranten 1 

(Hierneskolan) 

670 41 Koppom 



 

 

Låneregler 
• Att få lånekort är gratis 

• För att få lånekort måste du visa giltig legitimation 

• Kortet är en värdehandling och du ansvarar för det som lånas 

på det 

• Vårdnadshavare är ansvarig för barnets lån 

• Anmäl till biblioteket om du förlorar ditt kort! 

• När du skriver under avtalet förbinder du dig att följa 

bibliotekets låne- och ordningsregler 

• Om dina skulder överskrider 150:- spärras ditt lånekort tills 

du betalat 

• Dina personuppgifter sparas men används bara i bibliotekets 

arbete 

• För information om hur vi hanterar dina personuppgifter se 

www.eda.se/biblioteket 

 

Lånetid 
  Böcker, tidskrifter, CD:  fyra veckor 

  Film:     två veckor (åldersgräns 18 år) 

  Spel:     två veckor (åldersgräns 18 år) 

   

 

Om någon annan reserverar det du lånat kan lånetiden kortas till 

två veckor. Du får då ett meddelande från biblioteket 

 

Du kan förlänga lånet högst tre gånger (om det inte är reserverat 

av annan låntagare) 

 

Du ansvarar för dina lån tills de är återlämnade 

 

Du kan själv se dina lån, låna om och beställa böcker på 

www.bibliotekvarmland.se 

 



 

 

Avgifter 
Att låna är gratis, men om du inte lämnar tillbaka i tid kan du få 

betala en avgift 

  Överskriden lånetid: 

  Bok och påbörjad vecka   2:- 

  Max per bok    20:- 

  Max per återlämningstillfälle  50:- 

  DVD/Spel per dag   10:- 

 

  Normalpris för förstörda eller bortkomna media (inkl. stulna): 

  Vuxenbok    200:- 

  Barnbok    100:- 

  DVD/Spel    300:- 

  Nytt lånekort    10:- 

 

Om dina skulder överskrider 150:- spärras ditt lånekort tills du 

betalat. Om skulder inte betalas skickas ärendet till inkasso. Du kan 

låna igen så fort du betalat din skuld 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kopiera och skriva ut 
På biblioteken finns möjlighet att kopiera och skriva ut 

 

 

Utskrift 

Svartvitt    2:-/sida 

Kopia 

Svartvitt    2:-/sida 

Färg     4:-/sida 

 

Scanning till mail/USB   gratis 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

På biblioteket finns... 
 

...mer än bara böcker! Vi erbjuder bland annat: 

 

• Sagostunder 

• Släktforskning 

• Dagstidningar 

• Tidskrifter 

• DVD 

• TV-spel 

• Ljudböcker 

• Fjärrlån 

• Utställningar 

• Internet 

• Utskrift/  

kopiering 

• Gratis Wi-Fi 

 

 

På ovanvåningen hittar du Nobelsamlingen med över 1000 böcker 

från alla litteraturpristagare genom åren 

 

Du kan även besöka vår fina Värmlandsavdelning med böcker och 

foto från bygden 

 

Om du har registrerat dina kontaktuppgifter kan du få  

dina påminnelser och meddelanden via SMS/mail 

 

I appen Biblio kan du läsa och lyssna på våra e-böcker. 

Inloggningsuppgifter till både hemsida och app får du  

av personalen 

 

 

 



 

 

Övriga tjänster 
 

Boken kommer 

Om du har svårt att ta dig till biblioteket kan du få dina böcker 

hemskickade utan kostnad. Kontakta biblioteket för mer 

information 

 

Talböcker och talboken kommer 

Om du har svårt att se eller av andra skäl inte själv kan läsa 

böcker kan du ha rätt att få låna en talboksspelare via 

syncentralen. Du får även låna en talboksspelare av biblioteket 

på prov i två veckor. 

Om du prenumererar på en taltidning kan dessutom få talböcker 

hemskickade till din spelare 

 

IT-hjälp 

Har du frågor om din mobiltelefon, surfplatta eller dator? 

Vi kan hjälpa dig! Vi ger även råd om vad du ska tänka på när 

du skaffar fiber och beställer internettjänster. 

Kontakta biblioteket för att boka en tid 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Personuppgifter 
 

Vi tar hanteringen av dina personuppgifter på största allvar. 

Från och med den 25 maj 2018 gäller en ny  

dataskyddslagstiftning (GDPR, General Data Protection Regulation) 

i Sverige och resten av EU. Lagstiftningen ersätter personuppgiftslagen  

och är till för att skydda enskildas personliga integritet. 

Eda kommunbibliotek ingår i ett samarbete mellan folkbiblioteken och en del 

skolbibliotek i de värmländska kommunerna som kallas Bibliotek Värmland. 

Du kan läsa om samarbetet på www.bibliotekvarmland.se. 

 

Biblioteken som ingår i Bibliotek Värmland och som du lånar eller reserverar 

media hos, behandlar personuppgifter om dig för att kunna hantera lån och 

reservationer. Behandlingen är nödvändig för att biblioteken ska kunna  

utföra uppgifter av allmänt intresse och för att kunna fullgöra avtal som ingås 

mellan dig som låntagare och de bibliotek inom Bibliotek Värmland där du 

lånar och reserverar media. Ditt personnummer behövs av hänsyn till vikten 

av säker identifiering. 

 

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter inom Bibliotek 

Värmland enligt EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är den 

gemensamma drift- och servicenämnden i Karlstads kommun (DSN), med 

organisationsnummer 212000–1850 och adress Karlstads kommun, kultur-  

och fritidsförvaltningen, 651 84 Karlstad. Alla kommuner som ingår i  

samarbetet Bibliotek Värmland är också samverkande parter i DSN. 

 

Dataskyddsombud för DSN finns på Karlstads kommuns 

kommunledningskontor och nås på dataskyddsombud@karlstad.se eller  

054-540 00 00. 

 

 

För mer information om hur biblioteket hanterar dina personuppgifter se 

www.bibliotekvarmland.se 

 

 



 

 

 

Öppettider 
 

 

 

 

     Charlottenberg 

     Mån,tis,tor     10-18 

    Ons,fre     10-15 
   

     Åmotfors 

     Mån, ons     13-18 

    Tis      10-15 

    Fre      12-15 
   

     Koppom 

     Mån, ons     13-18 

    Tis      10-15 

    Fre      12-15 

 
  

 
 
 
 
 

 
 

För mer information om biblioteket och våra evenemang se: 

www.eda.se/biblioteket 
www.facebook.com/edafritidochkultur 

http://www.eda.se/biblioteket
http://www.facebook.com/edafritidochkultur

