
Nyhetsbrev 
Från Bibliotekets Vänner 

Föreningen har haft sitt årsmöte. Några medlemmar bjöd på musikalisk underhållning och 
Bibliotekschefen berättade om några kommande aktiviteter på kulturcentrum. 
Styrelsen består efter årsmötet av följande personer: Åsa Ekman, ordförande, Bitte Emtell, 
Per-Johan Emtell, Sven-Olof Ekman, Margareta Lindblad och Kristina Persson, som valdes in 
som ny ledamot. Suppleanter är Peter Hirseland och Lars Dunderberg.
Marie Malmström har lämnat styrelsen. Vi tackar för allt arbete som hon har lagt ner i 
föreningen.
Årsmötet beslutade att behålla medlemsavgiften på 100 kr per år. Avgiften betalas in till plusgiro 
161 35 19 – 6. Kom ihåg att skriva ditt namn. Om vi inte har din e-postadress sedan tidigare kan 
du maila den, så att du kan få våra nyhetsbrev. 

Vi bifogar verksamhetsberättelsen, nytt stadgeförslag som antogs av mötet samt förslag till 
verksamhet under 2018. Kom gärna med synpunkter och förslag. 

VIKTIGT! Folkbiblioteket har bestämt att utveckla sina bokfrukostar. Det innebär att 
medlemmar inte längre får gå gratis på ordinarie bokfrukostar. Däremot bjuder biblioteket in till 
en särskild bokfrukost för medlemmar i höst, som då är gratis. 
Biblioteket bjuder också in till en visning av kulturcentrum speciellt för medlemmar i vår. Mer 
information kommer senare.

Vi återkommer med mer information om verksamheten i vår. Under tiden, ta gärna en titt på 
Kulturcentrums fullmatade katalog med tips på kulturaktiviteter. 

BLÄCK bokcirkel: Egenmäktigt förfarande

När: Onsdag 21 mars kl 12.00-13.00

Var: Folkbiblioteket, Kulturcentrum Sandviken

Ät din lunch på biblioteket och prata om böcker skrivna av de författare som under våren gästar 
Sandvikens folkbibliotek. Den här gången pratar vi om Egenmäktigt förfarande av Lena Andersson. 
Du tar med din egen matlåda.
Anmälan till respektive tillfälle: sara.hagstrom.andersson@sandviken.se eller telefon 026-24 16 11

BLÄCK författarscen: Lena Andersson
När: Lördag 24 mars kl 15.00

Var: Musikverket, Kulturcentrum Sandviken      Fri entré

Lena Andersson är en ständigt aktuell författare och skribent med romaner som Egenmäktigt 
förfarande samt Utan personligt ansvar på repertoaren. Hennes röst har hörts i bland annat 
radioprogrammet Allvarligt talat där hon svarat på lyssnarnas funderingar kring existentiella frågor. 
Lena Andersson kommer för att berätta om sitt författarskap och för att läsa ur sin nya bok, som ges 
ut under våren 2018. 
Nya Bokhandeln i Sandviken är på plats och säljer böcker. Kontant eller betalning via Swish. 
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