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Lagom till sommarlovet kommer terminens sista Bokmärket. Det har varit roligt att träffa alla
elever och er som arbetar på skolorna under det här läsåret och vi ser fram emot att samarbeta
med er till hösten. Innan dess hoppas vi att ni får en riktigt härlig sommar! Nästa Bokmärket
kommer i september.
Sommaröppettider och sommarlån på biblioteken i Sundbyberg
Stadsbiblioteket
Mån 10-19
Tis-ons 10-18
Tors-fre 10-16
Lör stängt

Hallonbergens bibliotek
Mån 11-19
Tis-fre 11-17
Lör stängt

Sommaröppettiderna gäller fr.o.m den 14 juni t.o.m. den 15 augusti 2010.
Som vanligt förlänger vi lånetiden under sommaren. Redan nu kan du låna böcker ända till
augusti.

Sommarboken
Stärk läsningen och upptäck hur roligt det är att läsa! Alla barn får vara med och tävla i
Sommarboken på biblioteken i Sundbyberg. Om man läser tre böcker i sommar och sedan skriver
om dem i häftet Sommarboken kan man vinna bland annat biobiljetter. Naturligtvis kan man skriva
även när man läser Daisy. Sommarboken lämnas in på biblioteken senast den 4 september och
vinnare meddelas i mitten av september. I häftet finns också en liten ruta där barnen kan välja att
godkänna att deras boktips läggs ut på bibliotekets hemsida. Vi använder endast förnamn och
ålder då vi lägger ut boktipsen, inte efternamn.
Experimentböcker
Experimentböcker passar
särskilt bra för sommarlovets
regniga dagar. På biblioteket
har vi experimentböcker inom
olika områden. En ny väldigt
bra bok är Hans Perssons
Russinhissen, en tjock bok som innehåller roliga experiment som är lätta att göra hemma. Pelle
Eckerman har skrivit många spännande böcker, bland annat Pelles experiment med apelsiner och Pelles
experiment med vatten. Missa inte heller Nicolas Jacquemots Raketbajs och snorbobbor – även om titeln
kan avskräcka!

Låna en hel serie i sommar!
I sommar satsar vi bland annat på bokserier på biblioteken i Sundbyberg. Vi har valt ut serier för
både barn och vuxna som vi kommer att låna ut i färdiga påsar. Vi har även valt böcker för
nybörjare och bland lättlästa, många finns som Daisy eller ljudbok. Här kommer två tips på serier:

Anne på Grönkulla av Lucy Maud Montgomery

Gör som så många före dig. Läs en klassisk flickserie i sommar och skratta och gråt.
Den rödhåriga och pratglada Anne kommer som fosterbarn till Grönkulla. Med sitt
häftiga humör hinner hon bryta mot många av tidens regler innan hon längre fram i
serien lugnar ner sig och hittar sin plats i livet.
Följs av Vår vän Anne, Drömmens uppfyllelse och ytterligare sex delar.

Guldkompassen i trilogin Den mörka materian av Philip Pullman

Det här är en fantastisk serie där Lyra dras in i spännande och farliga äventyr i
kampen mellan det goda och det onda. Snart börjar hon förstå vad alethiometern,
guldkompassen, har att säga och varför så många vill ha den…
Från England via Nordpolen förs vi in i en annan värld med daimoner och
bepansrade isbjörnar. Den här boken passar tjejer och killar, ung och gammal.
Följs av Den skarpa eggen och Bärnstenskikaren.
Fotbolls-VM
För alla fotbollsentusiaster har vi laddat upp med boktips till fotbolls-VM på
Hallonbergens bibliotek och Sundbybergs stadsbibliotek. Gå in på vår hemsida där vi
tipsar om riktigt bra böcker om fotboll för både barn och vuxna.
Tips: Se Kitty Crowthers illustrationer på Konserthuset
I år vann Kitty Crowther ALMA-priet till Astrid Lindgrens minne. Om du vill se
hennes illustrationer visas de på Konserthuset den 23-24 juni samt den 28-30 juni kl
11-17.

En riktigt skön sommar önskar vi er alla!
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