
Nyhetsbrev, september 2021 

Välkommen ll e  ny  verksamhetsår!

Corona-pandemin har gjort a  vi inte kunnat träffas på lång d. Vi hoppas alla 
a  den den nu ligger bakom oss. Vi i styrelsen planerar för e  inspirerande år 
som vi vill informera dig om. Redan nu har vi e  par programpunkter fastlagda.

Verksamhet
Torsdag 16/9 kl 13.30, Gamla herrgården.
Vi inleder verksamhetsåret med en spännande guidad promenad i Högbo. 
Torbjörn Granström är vår guide och det han inte kan om Högbo och 
verksamheten där är inte värt a  veta. Anmälan ll mig Margareta, 
0703 82 78 09 senast måndag 14/9. 

Bokfrukost 18/11 kl 07.45.
Nog har vi väl alla längtat ll bibliotekets bokfrukostar och nu är det dags igen. 
Vi är bibliotekets VIP-gäster och får en alldeles egen frukost helt gra s. Vi 
hoppas på stor uppslutning så vi får ha kvar de a privilegium. 



Medlemsny
Föreningen har – i likhet med många föreningar - tappat medlemmar under 
pandemiåret. Vi hoppas a  ni alla hi ar llbaka ll Bibliotekets Vänner igen. 
Årsmötet beslutade a  behålla medlemsavgi en på 100 kr per år. Betalar du 
avgi en under 2021 gäller den också hela 2022.
Avgi en betalas in ll plusgiro 161 35 19 – 6. Kom ihåg a  skriva di  namn och 
telefonnummer. 

Det här nyhetsbrevet är det första där vi använder oss av e  ny  sä  för 
kommunika on mellan styrelse och medlemmar. Du får e  sms som meddelar 
a  på vår hemsida, biblioteketsvannersandviken.se finns e  ny  nyhetsbrev 
som du kommer direkt ll när du klickar på länken i sms´et. 
(Till några av er medlemmar saknar vi telefonnummer så du får e  mejl som 

digare men också med en länk ll  nyhetsbrevet.) 
Vi hoppas du ska vara nöjd med de a sä  a  hålla kontakt.

Via zoom har vi digare i år ha  e  årsmöte, och vi tar det igen; 
Nya styrelsen:
Jag, Margareta, fick förtroendet a  vara ordförande under det kommande året.
I övrigt består styrelsen av Bi e Emtell, Per-Johan Emtell (kassör), Sven-Olof 
Ekman, Åsa Ekman, Lars Dunderberg, Agneta Riswall (sekreterare) och Lena van
Aarem. Barbro Folkesson West är suppleant.

Välkommen till ett givande kulturår med Bibliotekets Vänner!

Margareta Lindblad
/ordförande/

0703 82 78 09,    margareta@willmaguides.se

Ny  från biblioteket

Ny bibliotekschef
Biblioteket har fått en ny chef, Elin Folkesson, och hon presenterar sig så här.

”Jag heter Elin Folkesson och tog över rollen som bibliotekschef på Sandvikens 
Folkbibliotek i januari i år. Jag kommer inte från biblioteksvärlden från början, men har 
alltid haft ett fokus på litteratur, läsning och kultur i mitt arbete. Först som 



högstadielärare i svenska och bild där jag gärna vävde samman böcker och läsning med 
andra uttryck som bild, ilm och olika digitala verktyg, sedan som 
verksamhetsutvecklare på Litteraturhuset Trampolin och nu senast som 
kultursamordnare med uppdrag att ta fram Kulturlöftet, en kulturgaranti för barn och 
unga i Sandvikens kommun, där biblioteket har en stor och självklar del.”

Bokfrukost, fredag 10 september kl. 7.45, Folkbiblioteket
Starta dagen med a  ta del av bibliotekspersonalens bästa bok ps!
Vi bjuder på kaffe, te och lä are fika.
Gra s bilje  finns a  hämta två veckor innan arrangemanget i Kulturcentrums recep on. 

S g Sjödin-dagen med Karin Smirnoff , lördag 2 oktober kl. 15, Folkbiblioteket 
Möt 2020 års S g Sjödin-pristagare, Karin Smirnoff, i samtal med Gunilla Kindstrand.
Samarr: S g Sjödin Sällskapet . 
Gra s bilje  finns a  hämta två veckor innan arrangemanget i Kulturcentrums recep on. 

Bokcirkelkväll: Stöld, onsdag 6 oktober kl. 19, Folkbiblioteket
Prata llsammans om aktuella böcker! I höst arrangerar biblioteket öppna bokcirkelträffar. 
Först ut är romanen Stöld av Ann-Helén Laestadius.
När renskötardo ern Elsa är nio år ser hon en man döda en av hennes renar. Hon hotas ll 
tystnad och blir smärtsamt medveten om a  hennes ursprung väcker hat. Stöld är en både 
varm och svidande skildring av en bortglömd del av Sverige, där människor ställs mot 
varandra.
Vill du vara med och prata om Stöld? Anmäl dig ll biblioteket senast 31 september 
(begränsat antal platser).
 
Förfa arscen: Ann-Helén Laestadius, torsdag 14 oktober kl. 19, Folkbiblioteket 
Möt Ann-Helén Laestadius aktuell med den rosade romanen Stöld!
Gra s bilje  finns a  hämta ut två veckor innan evenemanget i Kulturcentrums recep on.  
Antalet bilje er är begränsade.


