
        Sommaröppet 2014  

                  Sommarlån från 26 maj 

           Markaryds bibliotek   26 maj-13 sept 
            Tel. 0433-72105 
           må-to  kl. 12.00-18.00 
           fredag kl. 12.00-17.00 
 
           Lördagsstängt 24/5 – 13/9 
            Tidningsläsning från klockan 10.00. 
 
           Strömsnäsbruk   26 maj-31 aug 
           Tel. 0433-72202 
           må ti, to   kl. 15.00-18.00 
           onsdag    kl. 10-13, 14-17 
           fredag      kl. 10.00-13.00 
  
           Traryds bibliotek 
           Tel. 0433-722 87 
           må, on  kl. 15-18 
           Sommarstängt  16 juni-8 aug 
 
           Hinneryds bibliotek 
             När församlingshemmet är öppet. 
______________________________________________________________ 

 
Mitt namn: …………………………………………………………..    Ålder: ……. 
 
Bostadsort: …………………………………………  Telefon: ……………………. 
 
Jag kommer på avslutningsfesten lördag 4 oktober kl. 10.30.      JA       NEJ 
 
Förälders signatur/underskrift: …………………………………………………….. 

 
           

    ”Läs fem – få en” 
 

              
 

       Bibliotekens sommarläsning 
       för 6 – 16-åringar 

        9 juni – 29 augusti 

http://80.78.212.10/lansbibl/z-ny/kom/lanarik.jpg�


Hur gör man? 
 
1. Låna 5 böcker på ditt bibliotek och läs/lyssna på dem. 
2. Skriv in författarens namn och bokens titel i det här kortet.  

Vad tyckte du om boken? Ringa in den figur som passar bäst. 
3. Be någon av dina vuxna skriva under att du har läst. 
4. Lämna in det här kortet ifyllt på ditt bibliotek senast fredag  

29 augusti. 
 

OBS! Du kan bara delta EN gång. Självklart kan du låna och läsa fler 
böcker, men då kan vi inte dela ut fler prisböcker. 
 
Nyhet! Nu väljer du inte din prisbok när du lämnar in det här kortet.  
I stället får du välja din bok på den avslutande festen i oktober.  
 
Avslutningsfest 
I år avslutar vi sommarlovsläsningen med en kul fest. Vi fikar, lottar ut 
biobiljetter och böcker och alla deltagare i Sommarlovsboken får nu  
välja sin prisbok. Kan man inte vara med får man sin bok på annat sätt. 
 
Vi träffas på Markaryds bibliotek lördag 4 oktober kl. 10.30 då det också 
är Kanelbullens dag och vi har familjelördag på biblioteket.  
 
Lycka till! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Bok 1 
Författare: _______________________________________ 
 
Titel: ____________________________________________ 

Boken är:                                       
                             Blääh!    Tråkig     Helt OK        Bra       Jättebra! 
 

Bok 3 
Författare: _____________________________________ 
 
Titel: __________________________________________ 

Boken är:                                        

                             Blääh!     Tråkig    Helt OK        Bra       Jättebra! 

Bok 4 
Författare: _____________________________________ 
 
Titel: __________________________________________ 

Boken är:                                       
                            Blääh!     Tråkig     Helt OK       Bra      Jättebra! 

Bok 5 
Författare: _____________________________________ 
 
Titel: __________________________________________ 

Boken är:                                     
                           Blääh!    Tråkig      Helt OK       Bra      Jättebra! 

Bok 2 
Författare: _______________________________________ 
 
Titel: ____________________________________________ 

Boken är:                                       
                           Blääh!     Tråkig     Helt OK        Bra       Jättebra! 
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