
Bibliotekens öppettider 1 juni – 31 augusti: 
   

Alfta bibliotek                                         

Måndag och torsdag kl. 15 – 18  

Tisdag och fredag kl. 11 – 14  
 

Torsdag 21 juni öppet kl. 11 – 14  
 

Edsbyns bibliotek 

Måndag och onsdag kl. 13 – 18  

Tisdag, torsdag och fredag kl. 12 – 16  

Öppet för tidningsläsning från kl. 10 

 

Tisdag 5 juni och torsdag 21 juni öppet kl. 11 – 14  
 

Ha en skön lässommar! 
 

 

 

 
 

Sommarboken  

2018 
 

För dig som är 8 – 12 år 
 

 

       



 

 

 

Gillar du att läsa, boktipsa och träffa kompisar? 

Är du mellan 8 och 12 år? 

Då ska du självklart 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! 

Vi har tre träffar i Edsbyn och tre träffar i Alfta under 
sommarlovet. 

Du kan vara med på så många eller så få träffar som du vill. 
Du behöver inte anmäla dig i förväg, utan det är bara att 
komma på träffarna! 

Vi har 50 stycken sommarbokspåsar och 
sommarboksarmband, som vi börjar dela ut vid den första 
sommarboksträffen, och sedan delar vi ut dem så långt  
lagret räcker.   
 
 

 

 

 

 

 

Sommarboksträffar: 
 

1:a träffen  Utdelning av sommarbokspåsar, armband, 
bokmärken med mera.  
Få boktips och låna så många böcker du vill! 
Edsbyns bibliotek onsdag 13 juni kl. 13 
Alfta bibliotek torsdag 14 juni kl. 13 
 
2:a träffen  Bokcafé! Vi fikar och pratar om vad vi har 
läst och tipsar varandra om våra favoritböcker.  
Frågerunda om universum. 
Edsbyns bibliotek onsdag 27 juni kl. 13 
Alfta bibliotek torsdag 28 juni kl. 13 
 
3:e träffen  Bokcafé med bokquiz och andra tävlingar. 
Chans att vinna böcker! 
Edsbyns bibliotek onsdag 15 augusti kl. 13 
Alfta bibliotek torsdag 16 augusti kl. 13 

 

Kom ihåg att berätta om du är allergisk mot något ätbart, 
så vi inte bjuder på något du inte tål! 
 

 


