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Sommarboken vänder sig till dig mellan 8 och 12 år. Gillar du att prata och 
tipsa om böcker du lyssnat på eller läst? Träffa kompisar och fika? Biblioteken 
ordnar träffar under sommaren. Alla får vara med. Det kvittar hur lite eller hur 
mycket du läser!

Sommarboken pågår på flera bibliotek i Borås. Du får gå på hur många träffar 
du vill och på hur många bibliotek du vill i sommar.

Måndag–fredag 11–15 juni kl 10.00–18.00
Sjöbo bibliotek
Boktips och massor av nya böcker! Du kan anmäla dig hela veckan. 

Onsdag 13 juni kl 13.30
Norrbyhuset
Kickoff med bokprat, pyssel och fika.

Måndag 18 juni kl 18.00
Fristad bibliotek
Boktips, fika och lite annat skoj. 

Tisdag 19 juni kl 14.00–15.00
Stadsbiblioteket
Sommarbokenkick-off. Tempoleken ”Hitta boken”, boktips och fika!  
Du får också med dig sommarbokens klubbmaterial med dig hem. 
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Måndag 18 juni kl. 11.00–12.00  Viskafors bibliotek
Tisdag 19 juni kl. 11.00–12.00  Byttorps bibliotek
Torsdag 21 juni kl. 11.00–12.00  Sandareds bibliotek
Torsdag 21 juni kl. 14.00–15.00  Mötesplats Kristineberg
Kom och upptäck universum i böckernas värld. Fixa till ditt eget ”Sommar
bokenshäfte”. I den kan du skriva ner dina egna tankar och idéer kring det du 
läst. Boktips. 

Tisdag 26 juni kl. 14.00–15.00
Stadsbiblioteket
Gudar och hjältar bland stjärnorna. Kom och lyssna på spännande myter om 
gudar och hjältar hämtade från stjärnhimlen. 

Tisdag 3 juli kl. 14.00–15.00
Stadsbiblioteket
Universums bästa bok? Vi snackar om böcker och filmer utifrån kluriga frågor. 
Vilken bokfigur vill du ha som bästis? Vilken är bästa bokskurken?

Måndag 9 juli kl. 11.00–12.00 Viskafors bibliotek
Tisdag 10 juli kl. 11.00–12.00 Byttorps bibliotek
Torsdag 12 juli kl. 11.00–12.00 Sandareds bibliotek
Torsdag 12 juli 14.00–15.00 Mötesplats Kristineberg
Kom, så berättar vi tillsammans!
Muntligt berättande med hjälp av kortleken: ”Det var en gång…storytelling”.
Prat kring det vi läst. Om någon vill komma med boktips så går det också bra.

Tisdag 10 juli kl. 14.00–15.00 
Stadsbiblioteket
Tänk dig själv som rymdvarelse. Var med i den nationella sommarboken
tävlingen och berätta hur just du skulle vara som rymdvarelse. 

Onsdag 11 juli kl. 13.30
Norrbyhuset
Bokprat, pyssel och fika.

Tisdag 17 juli kl. 14.00–15.00
Stadsbiblioteket
Universums bästa film! Berätta om världen precis så fantastisk som du vill ha 
den och förvandla det till din egen film. 
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Tisdag 24 juli kl. 14.00–15.00 
Stadsbiblioteket 
Ingen text, ingen bok eller? Tillsammans skapar vi spännande, dramatiska och 
kanske läskiga berättelser från böcker utan ord. 

Tisdag 31 juli kl. 14.00–15.00 
Stadsbiblioteket
Smaka på ord. Lukta, smaka, känn och lyssna, vilka ord tänker du på!

Tisdag 7 augusti kl. 14.00–15 00
Stadsbiblioteket
Star Wars. Testa dina kunskaper i vårt Star Wars quiz och se vilken Star Wars  
figur du är mest lik.

Onsdag 8 augusti kl. 13.30 
Norrbyhuset
Fest med bokprat, pyssel och fika.

Tisdag 14 augusti kl. 14.00–15.00 
Stadsbiblioteket
Sommarbokenavslutning! Vi avslutar sommaren med hjälp av NAVET som 
tar oss med ut i universum och lär oss göra stjärnhimlar. Kanske blir det också 
godisregn.

Torsdag 16 augusti kl. 15.00–16.00 
Sjöbo bibliotek
Sommarbokenavslutning med fika och boklotteri.
Föranmälan senast 14 augusti. 

Torsdag 16 augusti kl. 14.00–15.00 Mötesplats Kristineberg
Onsdag 22 augusti kl. 16.00–17.00 Viskafors bibliotek
Onsdag 22 augusti kl. 16.00–17.00 Byttorps bibliotek
Onsdag 22 augusti kl. 16.00–17.00 Sandareds bibliotek
Välkomna på avslutningsfest! Superhemligt innehåll!

Onsdag 29 augusti kl. 18.00 
Fristad bibliotek
Vi avslutar Sommarboken med fika och utlottning av böcker.  
Föranmälan senast 28 augusti.
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Sommarbokklubb Trandared
Var med och läs böcker över hela sommarlovet.  
Vi avslutar med en fest!
Onsdagen den 20/6 kl. 10.00  
Bokfika och tips!   
Nyheter från bibliotekets hyllor!
Onsdagen den 11/7 kl. 10.00 Bokfika och  
deckartips! Vi ger lästips på mysterieböcker och  
går på deckarpromenad. 
Tisdagen den 31/7 Drop in.  
Vi firar Harry Potter födelsedag med pyssel,  
quiz och fika! Gör din egen pygmépuff! 

Anmälan och för mer info kontakta  
Trandareds bibliotek 03335 80 86.

Sommarbokklubben Dalsjöfors
Tisdagen 19/6 kl. 10.00–11.00 och Tisdagen 26/6 kl. 13.00–14.00
Läs sex valfria böcker under sommarlovet och var med i vår bokklubb! Skriv om 
dina sex böcker i ett häfte som du hämtar på Dalsjöfors bibliotek från och med 
15 juni. Lämna in ditt ifyllda häfte till biblioteket senast fredag 17 augusti så får 
du en inbjudan till vår avslutningsfest!

Välkomna till biblioteket för att få tips på böcker att läsa under lovet!  
Vi bjuder på fika.

Regnbågsböckernas värld – bokcafé för unga
Välkomna till ett kreativt bokkafé där vi tillsammans tar en titt på en mängd 
böcker som bryter mot hetero och cisnormer. Vi möts på två träffar och tipsar 
om queera huvudkaraktärer, queerande livsberättelser och normbrytande skild
ringar. RFSL Borås Sjuhärads Mimmi Fasth finns med på träffarna.  
Mer information: michelle.hansson@boras.se
Onsdag  27/6 kl 14.00–16.00 Viskafors Bibliotek Regnbågsböcker 
Torsdag 28/6 kl 15.00–17.00 Mötesplats Kristineberg Regnbågsböcker 
Fredag   29/6 kl 14.00–16.00 BONUS! Popupcafé på bokbussen 
                Stora Torget!
Bokbussen
Bokbussen är fylld med spännande och härlig sommarläsning. Under tiden  
18 juni till 13 juli kommer den att besöka olika platser i Borås.
Välkommen att hälsa på och kanske låna en bok eller två!
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BOKBUSS 18 juni till 13 juli

Vecka 25 Tid Plats

Måndag 18/6 13–18 Norrby

Tisdag 19/6 10–14 Odenslund 4H

Onsdag 20/6 10–15 Badresor Sjömarken

Torsdag 21/6 13–18 Hässleparken

Vecka 26 Tid Plats

Måndag 25/6 13–18 Norrby

Tisdag 26/6 10–14 Lars Kaggsgatan

Onsdag 27/6 10–15 Badresor Sjömarken

Torsdag 28/6 10–15 Dalsjöfors Folkets park

Fredag 29/6 10–18 Stora Torget Pride–festivalen

Vecka 27 Tid Plats

Måndag 2/7 13–17 Sjöbo/Alideberg

Tisdag 3/7 10–14 Odenslund 4H

Onsdag 4/7 10–15 Badresor Sjömarken

Torsdag 5/7 10–15 Dalsjöfors Folkets park

Fredag 6/7 Badplats vid vackert väder

Vecka 28 Tid Plats

Måndag 9/7 13–18 Norrby

Tisdag 10/7 10–14 Lars Kaggsgatan

Onsdag 11/7 10–15 Badresor Sjömarken

Torsdag 12/7 13–18 Hässleparken

Fredag 13/7 Badplats vid vackert väder
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Vill du läsa för 
en hund?

Läsa för hund 
Är du mellan 7–12 år? Gillar du hundar och 
är nyfiken på hur det skulle vara att läsa för en 
hund? Läshundarna Mållgan och Milla älskar 
att lyssna på sagor och berättelser och vill  
gärna träffa dig!

Under perioden 18 juni till 13 juli i sommar 
kommer Läshundarna att besöka Mötesplats 
Kristineberg, Badresor i Sjömarken, Dalsjöfors 
folkets park, Norrbyhuset, Odenslunds 
4Hgård, Sjöbo bibliotek och Kvartersstugan i Hässleparken.

För mer info och anmälan kontakta Louise Svantesson på tfn. 033 35 76 31  
eller epost louise.svantesson@boras.se Senast 14/6 vill vi att du anmäler dig!

LÄSA FÖR HUND 18 juni – 13 juli

Vecka 25 Tid Plats

Måndag 18/6 13–17 Norrbyhuset

Tisdag 19/6 10–14 Odenslund 4H

Onsdag 20/6 10–15 Badresor Sjömarken

Torsdag 21/6 13–17 Hässleparken, Kvartersstugan

Vecka 26 Tid Plats

Måndag 25/6 13–17 Norrbyhuset

Tisdag 26/6 10–14 Kristinebergs bibliotek

Onsdag 27/6 10–15 Badresor Sjömarken

Torsdag 28/6 10–15 Dalsjöfors Folkets park

Vecka 27 Tid Plats

Måndag 2/7 13–17 Sjöbo bibliotek

Tisdag 3/7 10–14 Odenslund 4H

Onsdag 4/7 10–15 Badresor Sjömarken

Torsdag 5/7 10–15 Dalsjöfors Folkets park

Vecka 28 Tid Plats

Måndag 9/7 13–17 Norrbyhuset

Tisdag 10/7 10–14 Kristinebergs bibliotek

Onsdag 11/7 10–15 Badresor Sjömarken

Torsdag 12/7 13–17 Hässleparken, Kvartersstugan
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Borås stadsbiblioteket
juni, juli, augusti
03335 76 20
Mån–fre  9.00–19.00
Lör 11.00–1600 

Byttorps bibliotek
18 juni–18 augusti
03335 76 31
Mån, ons, tors, fre 11.00–16.00
Tis 13.00–1800

Dalsjöfors bibliotek
11 juni–12 augusti 
03335 87 50
Mån, ons 10.00–18.00
Tis, tors, fre 10.00–16.00

Fristad bibliotek
11 juni–12 augusti
03335 88 09
Mån, ons 10.00–18.00
Tis, tors, fre 10.00–16.00

Göta bibliotek
18 juni–18 augusti
03335 37 20
Mån, tis, tors fre 10.00–15.00
Ons 13.00–18.00

Hässlehus bibliotek
Stängt för renovering. 
För aktiviteter i sommar  
se hemsidan.

Mötesplats Kristineberg
18 juni–17 augusti 
03335 38 14
Mån, tis, ons 10.00–15.00
Tors 13.00–18.00
Fre 10.00–13.00

Norrbyhusets bibliotek
18 juni-18 augusti
03335 32 41
Måntors 13.00–18.00
Fre 11.00–16.00

Sandareds bibliotek
18 juni–18 augusti
03335 88 72
Mån, tis, ons, fre 10.00–15.00
Tors 13.00–18.00

Sjöbo bibliotek
18 juni–18 augusti
03335 76 34
Månfre 12.00–17.00

Trandareds bibliotek
18 juni–19 augusti
03335 80 86
Måntors 10.00–16.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Viskafors bibliotek
18 juni – 18 augusti
03335 89 21
Mån 13.00–18.00
Tis, ons, tors, fre 10.00–15.00

ÖPPETTIDER PÅ BIBLIOTEKEN I BORÅS I SOMMAR
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knacka på!
Barnens kulturrum

ÖPPETTIDER
29/5–19/6 tis, fre 10–13

STÄNGT   20/6–20/8

21/8–31/8 tis, fre 10–13
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TEXTILMUSEET
19 juni–6 juli
Tisdag–fredag
kl 12.00–15.00

Next generation slöjd
Släpp loss din kreativitet och skapa 
efter egen fantasi i härliga material. 
Handledare finns på plats.

Ingen avgift eller föranmälan.  
För dig mellan 6–15 år. 

KONSTMUSEET
Tisdagar och torsdagar i juli 
kl 09.00–12.00  
(v. 27, 28, 29 och 30)

Surrealistiskt konstkollo!
Upplev, skapa, omforma och förnya tillsammans 
med konstnären Sian Hedberg.
Ålder: 12–15 år.  
Maxantal: 10 deltagare per vecka.
Anmälan: bokningar.konstmuseum@boras.se

På onsdagar 13.00–15.00 under perioden håller Sian Hedberg
även en öppen verkstad för alla åldrar.



11

SOMMAR PÅ HÄSSLEHOLMEN
I sommar kommer urbana kulturformer ta lite extra plats på Hässleholmens 
gator och torg. Här hittar du workshops och scenmöjligheter för dig som vill 
utveckla dina uttryck eller skaffa dig nya. Specifik tid och plats för alla  
aktiviteter hittar du på boras.se/lov

18–19 juni
Break out workshop med Aurelia Dey: 
Hitta ditt eget uttryck och styrka med dans, röst 
och sång. Workshopen utgår från dancehall, en 
musikstil som härstammar från Jamaica som 
innehåller både toasting och dans. Workshopen 
avslutas med ett scenframträdande av Aurelia och 
sedan är scenen öppen för alla som vill uppträda.
Ålder: Från 15 år. Anmälan: Drop in i mån  
av plats.

26–27 juni, kvällstid, två dagar 
DJ workshop med Eka Scratch: Scratcha och mixa som ett pro när 
du lär dig av en av landets främsta DJ´s inom bland annat hiphop, soul och 
RnB. Du hör henne regelbundet runt om på landets festivalen och på P3 med 
Eka Scratch. Nu kommer hon till Borås och ger en två dagar workshop som 
av slutas med ett liveframträdande där det även finns tillfälle för alla workshop
deltagare som vill prova på att DJ:a inför publik.
Ålder: Från 15 år. Anmälan: Drop in i mån av plats. 

2–6 juli
Muralmåleri med Streetcorner: Din gata, din historia. I fem dagar 
är du med och skapar en muralmålning under ledning av skickliga målare. 
Tillsammans gör vi en målning som berättar en gemensam historia  
om din stadsdel Hässleholmen. 
Ålder: Från 10 år. Anmälan: Drop in i mån av plats.

Juli (för exakt datum: boras.se/lov)
Poetry slam: Mollgan – rapparen från Göteborg som med smittsam energi 
leder dig att skriva texterna som betyder nåt för dig. Kvällen avslutas med ett 
oförglömligt uppträdade och öppen scen. Läs mer på boras.se/lov 
Ålder: Från 15 år. Anmälan: Drop in i mån av plats.

Vill du vara säker på att få en plats på de olika workshoparna  
mailar du: emma.gerdien@boras.se
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