Bibliotekens öppettider i sommar (8 juni – 16 augusti):
Alfta bibliotek
Måndag och torsdag 16-19
Tisdag och torsdag 10-13
Telefon 0271-572 70

Sommarboken
2015

Edsbyns bibliotek
Måndag och onsdag 14-18
Tisdag, torsdag och fredag 12-16
Öppet för tidningsläsning från kl. 12
Telefon 0271-571 50
Ha en skön lässommar!

För dig som är 8 - 12 år

Gillar du att läsa, boktipsa och träffa kompisar?
Är du mellan 8 och 12 år?
Då kan du vara med i Sommarboken!
Låna och läs eller lyssna på vad du vill, hur mycket du vill
- och kom på våra träffar om du kan och vill!
Du behöver inte redovisa något, men om du tycker att det
är roligt att tipsa andra om böcker som du gillar så kan du
skicka in boktips via mejl eller fylla i ett boklöv och lämna
in på biblioteket, så hänger vi upp det i vårt bokträd.
I slutet på sommaren kommer vi att lotta ut böcker bland
alla som har lämnat in boktips och lämnat sitt namn och
telefonnummer.
Om du fyller i ett boklöv så kan du skriva namn och
telefonnummer på baksidan av lövet.
Vi har 50 stycken sommarbokspåsar som vi delar ut till
de 50 första som anmäler sig till Sommarboken, men
alla som vill kan komma på våra sommarboksträffar och
lämna in boktips.

Sommarboksträffar:
1:a träffen, med utdelning av sommarbokspåsar,
pysselhäften, bokmärken med mera.
Få boktips och låna så mycket du vill!
Alfta bibliotek onsdag 24 juni. Drop-in kl. 10-12
Edsbyns bibliotek torsdag 25 juni. Drop-in kl. 10-12
2:a träffen. Bokcafé! Vi fikar och pratar om vad vi har läst
och tipsar varandra om våra favoritböcker.
Kom ihåg att berätta om du är allergisk mot något ätbart, så vi
inte bjuder på något du inte tål!
Alfta bibliotek onsdag 22 juli kl. 10
Edsbyns bibliotek torsdag 23 juli kl. 10
3:e träffen, med bokquiz och utdelning av vinstböcker.
Alfta bibliotek onsdag 19 augusti kl. 14
Edsbyns bibliotek torsdag 20 augusti kl. 14
Välkommen!
--------------------------------------------Jag vill vara med i Sommarboken

Du kan anmäla dig genom att skicka ett mejl eller
lämna in en anmälan på Alfta eller Edsbyns bibliotek
eller bara dyka upp på någon av träffarna!

Namn ……………………………………………………………….

Mejla till:
alfta.bibliotek@ovanaker.se
eller
edsbyns.bibliotek@ovanaker.se

Ålder …………………

Telefon……………………………………………………………...

Jag vill komma på träffar i

Alfta

Edsbyn

Jag är allergisk mot ……………………………………………….

