
Författarbesök
Tisdag 5 maj 18.30
Carin Hjulström
EVENEMANGET 
INSTÄLLT!
På grund av rådande 
omständigheter kom-
mer inte det 
offentliga evenemanget att äga rum, vi 
planerar att bjuda in Carin Hjulström 
vid ett senare tillfälle. 

Onsdag 6 maj 9.15
Carin Hjulström  
Författaren Carin 
Hjulström träffar 
Klockarbergsskolans 
förskoleklasser.
I samband med besö-
ket kommer eleverna 
att ha en utställning på biblioteket. 

Biblioteket informerar!
Avgiftsfritt
Med anledning av Coronaviruset har 
biblioteket infört en tillfällig avgifts-
frihet för försenade medier. Den 
slopade förseningsavgiften kommer att 
vara så länge som restriktioner gäller. 

Senaste nytt
Den senaste tiden har biblioteket vid 
några tillfällen fått stänga tidigare och 
inplanerade offentliga evenemang har 
fått ställas in. När det sker snabba för-
ändringar informerar vi så gott vi kan 
via vår hemsida och genom 
affischering vid entrén. Men snabba 
förändringar kräver snabb information. 
Så, den bästa kanalen för att hålla dig 
uppdaterad om eventuella förändringar 
är via vår Facebook-sida. 

”Gilla” oss där så 
får du senaste nytt!  

Boktips 
Inuti huvudet är jag kul 
av Lisa Bjärbo
På grund av pappans vilja att få börja om 
på ett nytt ställe så måste Liv flytta från 
storstan till ett hus på landet. Lämna kom-
pisarna som hon hängt med sedan försko-
lan och börja på ett nytt gymnasium i en 
ny stad. Lite läskigt för nästan vem som 
helst, men extra läskigt om man är Liv och 
är så blyg att det är plågsamt att säga hej 
eller möta någons blick.  
Att få förstå litegrann hur någon annan 
känner och tänker. Det tycker jag är kan-
ske det bästa med att läsa en bok. Detta är 
en ungdomsbok, men den kan med fördel 
läsas av alla nyfikna 
från tonåren och uppåt. 
Den är jättefint skriven 
och jag både skrattade 
och grät under 
läsningen. 
/Kajsa Svantesson

Våra ordinarie öppettider
Måndag 12:00-17:00
Tisdag  12:00-17:00
Onsdag  12:00-17:00
Torsdag  12:00-17:00
Fredag  10:00-15:00

Avvikande öppettider
Torsdag 30/4 10-15
Fredag 1/5 Stängt
Onsdag 20/5 10-15
Torsdag 21/5 Stängt 

Välkommen in
önskar vi i personalen!

Det händer i maj B
IBLIO

TEKET


