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SOMMARENS AKTIVITETER  
FÖR BARN OCH UNGA
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Sommarläsning på 
Biblioteken i Borås

Är du mellan 7–12 år och 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! Kolla även hemsidan 
på www.sommarboken.se! Anmäl dig på något av följande bibliotek:

Byttorps bibliotek
Tisdag  20/6  kl.11.00  Vi startar Sommarboken med boktips och fika.
Onsdag  23/8  kl. 16.00  Sommarbokfest!

Mötesplats Kristinebergs bibliotek
Onsdag  21/6 kl. 14.00 Lös boktipsgåtan!
Onsdag  12/7 kl. 14.00 Boklig 5-kamp
Onsdag   2/8  kl. 14.00 Bortglömda sagor
Onsdag  23/8  kl. 14.00 Sommarbokfest

Norrbyhuset
Onsdag  21/6  Vi startar Sommarboken med en klurig tips- 
   promenad som går att göra under hela dagen.
Onsdag  12/7  kl. 16.00  Välkomna att pyssla på Norrbyhuset!   
   Samtidigt som vi pysslar tillsammans lyssnar vi  
   på en ljudbok.
Onsdag  26/7  kl. 16.00  Quiz. Rolig frågesport om böcker, musik,  
   serier, sommar och mycket annat.
Onsdag  16/8 kl. 16.00 Vi avslutar Sommarboken med mys, boktips
   och prat om de bästa böckerna vi läst i
   sommar.
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Sandareds bibliotek  ”ATT LÄSA ÄR ATT RESA”

Måndag  19/6 kl. 11.00  Vi startar Sommarboken med boktips och fika.
Måndag  10/7 kl. 11.00 Boktips om fantastiska världar och en magisk  
   skrivarverkstad.
Måndag  31/7   kl. 11.00  Boktips jorden runt. Skapa med flaggor  
   och kartor.
Onsdag  23/8  kl.11.00  Sommarbokfest!

Sjöbo bibliotek
V. 24   Start för Sommarboken med boktips och   
   massor av nya böcker. Anmälan hela veckan.
Torsdag  6/7 kl. 14.00 Vi tipsar varandra om bra böcker och går   
   poängpromenad med bokfrågor.
Torsdag  17/8  kl. 14.00 Sommarbokfest med fika och boklotteri. 

Viskafors bibliotek     ”ATT LÄSA ÄR ATT RESA”

Tisdag  20/6 kl. 11.00 Vi startar Sommarboken med boktips och fika.
Tisdag  11/7 kl. 11.00 Boktips jorden runt. Skapa med flaggor  
   och kartor.
Tisdag  1/8  kl. 11.00 Boktips om fantastiska världar och en 
   magisk skrivarverkstad.
Onsdag  23/8 kl. 16.00 Sommarbokfest!
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     PÅ BORÅS STADSBIBLIOTEK

För dig som är mellan 8–12 år. 

Vi träffas följande torsdagar kl. 16.00

15/6  Årets Bokmästare 
Vi startar sommaren med att utse årets Bokmästare i den spännande femkam-
pen. Givetvis fikar vi och bjuder varandra på ett och annat boktips.

22/6  Quiz
Välkommen till sommarbokens sommarquiz! Rolig frågesport om böcker, 
musik, serier och mycket annat. 

29/6  Boktipsarspelet
Kom och spela bibliotekets eget boktipsarspel. Var beredd på att tipsa om 
någon bra bok!

6/7  Skräck
Vad är det som gör dig rädd på riktigt? Vi tipsar varandra om de läskigaste 
böckerna.

13/7  Bokpicknik 
Vi bakar tillsammans och fikar ute i solen!

20/7  Bokbingo på egen hand
Denna vecka ordnar du din egen aktivitet, testa gärna vårt bokbingo som ligger 
bland Sommarboken materialet.

27/7  Överraskningsfilm
Filmvisning för hela gänget, hemlig film med bokkoppling.

3/8  Serier
Serier, manga och grafiska noveller är aktuellt idag. Kom och prata om dina 
favoriter och få tips på från oss andra!

10/8  Lyssna och pyssla
Tillsammans lyssnar vi på en berättelse och pysslar. Vi gör också en skyltning 
på våra favoritböcker.

17/8  Avslutning
Vi avslutar sommaren med Sommarbokenspelet, fika och godisregn!
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FLERA SOMMARBOKKLUBBAR

Dalsjöfors biblioteks Sommarbokklubb

Dalsjöfors Biblioteks Sommarbokklubb från Fsk-klass till Åk 3. För mer  
information och anmälan kontakta Dalsjöfors Bibliotek: 033-35 87 50

Tisdagen den 18/7 kl 13.00 kan barn mellan 6 och 12 år lämna in boktips 
och fika på biblioteket.

Trandaredsbibliotekets Sommarbokklubb 

för barn från förskoleklass till år 6.
För mer info och anmälan kontakta Trandaredsbiblioteket 033-35 80 86

Sommarpyssel och boktips  
Tisdag 20/6 kl 10.00 och 14.00. Anmäl dig på biblioteket.

Sommarboken på Fristads bibliotek

för barn från 6–12 år.
Läs en bok eller flera i sommar! Fyll i äpplet du får på biblioteket, så har du 
chans att vinna böcker vid Äppelskörden.

19/6 kl.16.30 Boktips, fika och mingel bland nya böcker.
21/8 kl.16.30 Äppelskörd med utlottning av böcker och fika.

Bokbussen för barn och unga 19 juni – 14 juli

Bokbussen är fylld med spännande och härlig sommarläsning. Under tiden
19 juni till 14 juli kommer den att besöka olika platser i Borås. 
Välkommen att hälsa på och kanske låna en bok eller två!

Platser och tider för 
bokbussen hittar du 
på boras.se/bibliotek
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Vill du 
läsa för en 

hund?

Läsa för hund

19 juni-14 juli
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 19 juni–14 juli i sommar kommer Läshundarna att besöka 
Mötesplats Kristineberg, Sjöbo bibliotek, Badresor, Dalsjöfors folkets park 
och Distansgatan på Hässleholmen. För mer info och anmälan kontakta 
Therese Gustafsson Blank.  033-35 87 67  therese.gustafsson@boras.se

Senast 15 juni vill vi att du anmäler dig! 
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ÖPPETTIDER PÅ BIBLIOTEKEN I BORÅS I SOMMAR
Borås stadsbibliotek 
1 juni–31 aug
033-35 76 20 
mån-fre   9–19
lör  11–16

Byttorps bibliotek 
19 juni–17 aug OBS! 18/8 stängt

033-35 76 31
mån, ons–fre 11–16
tis  13–18

Dalsjöfors bibliotek 
12 juni–13 aug

033-35 87 50
mån, ons 10–18
tis, tors, fre 10–16

Fristads bibliotek  
12 juni–13 aug

033-35 88 09
mån, ons 10–18
tis, tors, fre 10–16

Göta bibliotek 
19 juni-17 aug OBS! 18/8 stängt
033-35 37 20
mån, tis, to–fre   10–15
onsdagar   13–18

Hässlehus bibliotek 
19 juni-13 aug

033-35 38 91
tis–fre  10–16
Lunchstängt 12–13

Mötesplats Kristinebergs  
bibliotek 
19 juni–13 aug

033-35 38 14
mån-ons,fre 10–15
tors  13–18

Norrbyhuset 
19 juni–13 aug

033-35 32 41
mån,tis, tors  11–16
onsdagar 11–18
fredagar   9–14

Sandareds bibliotek 
19 juni–17 aug OBS! 18/8 stängt

033-35 88 72
måndagar  13–18
tis-fre  11–16

Sjöbo bibliotek 
26 juni–13 aug  
033-35 76 34

Trandaredsbiblioteket  
19 juni-20 aug

033-35 80 86
mån-tors 10–16
lunchstängt 12–13.

Viskafors bibliotek 
19 juni–17 aug OBS! 18/8 stängt
033-35 89 21
må, ons-fre 11-16
tisdagar  13–18

knacka på!
Barnens kulturrum

ÖPPETTIDER
30/5–20/6 tis, fre 10–13

STÄNGT   21/6–14/8

15/8–1/9    tis, fre 10–13
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