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på bibblan
- helt gratis!

Låna

NY APP!

• 5000 tidningar
• Mer än 60 språk
• Gratis
• Fråga oss!

Läs morgontidningen på surfplattan! 
Med appen PressReader får du 
tillgång till tidningar från drygt
100 länder – helt gratis.

Låna e-böcker 
på habo.elib.se
• Allt du behöver är lånekort och 

pinkod från Håbo bibliotek. 

• Låna upp till tre e-böcker eller 
e-ljudböcker per vecka.

• Fråga oss om du behöver hjälp!

Hos oss kan du:
• Låna datorer

• Kopiera • Scanna
• Skriva ut

Datorstrul?

Välkommen 
till hösten på 
Håbo bibliotek!
Höstens program på Håbo bibliotek 
är – som vanligt – fullt med massor
av intressanta arrangemang. Vi får 
till exempel besök av skådespelaren 
Ahmad Khan Mahmoodzada 
(”ICA-Abbe”) och senare i höst visar 
vi kortfilmen ”Sheriffen i Övergran” – 
håll utkik efter datum.

För barn fortsätter vårt populära 
Fredagshäng, och så blir det 
dockteater när den fantastiska 
marionetteaterföreställningen 
”Syrsan och Myran” spelas. Missa 
inte heller våra workshops för unga 
på höstlovet: ”Animera med iPad”.

Bläddra vidare för att läsa mer 
om allt spännande som händer hos 
oss i höst! Varmt välkomna.
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Ahmad Khan Mahmoodzada,
onsdag 9/11

Litterärt café
Läsecirklar
Författarbesök
Workshops
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Daisycirkel
LÄSECIRKEL För alla vuxna med 
läshinder. Fem tillfällen. Anmälan: 
kathy.wiberg@habo.se eller
0171-526 03

Onsdagar klockan 13.00
31 augusti, 21 september,
12 oktober, 2 november,
23 november

Vid  nio tillfällen träffas vi och pratar franska
utifrån en bok. För att kunna ta del av samtalet 
måste du ha grundkunskaper i franska.
Anmälan: roland.ngwee-ngijol@habo.se

Start måndag 12 september, klockan 15.30

Parlez-vous Français?

Konstutställning
”Flygfärdig”
Konstnären Sylvia Block ställer ut 
måleri och skulptur.

Hela Håbo läser 
LÄSECIRKEL Vår populära läsecirkel 
fortsätter i höst. Vid tre
tillfällen träffas vi 
och pratar om en 
bok som vi läst.
Vi bjuder på fika! 
Anmälan:
0171-526 03 eller 
kathy.wiberg@habo.se

Torsdagar klockan 13.00
15 september, 27 oktober,
24 november
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Vernissage lördag 3 september 
klockan 13.00. Varmt välkomna!

3 september – 24 september
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LÄSECIRKEL Gillar 
du att läsa böcker 
på engelska? Då 
är Hela Håbo läser 
English Edition 
läsecirkeln för dig. 
Vi träffas tre gånger i höst och 
pratar om en bok vi läst.
Vi bjuder på fika! Anmälan:
roland.ngwee-ngijol@habo.se eller 
070-560 28 64  (sms).

Torsdagar klockan 15.30
15 september, 27 oktober,
24 november

Lästips, nyheter, de 
senaste snackisarna och 
personalens favoriter.
Ta gärna med lunchen!

Torsdagar klockan 12.00
29 september, 10 november,
1 december

Litterärt café

Levande bok:
Thomas Björklund
Bålstabon Thomas Björklund gör 
musik om livet i stort, dess med- och 
motgångar. Hans texter visar 
engagemang för personer i 
utanförskap och uppmärksammar 
hur en människas värde tycks 
förändras i takt med åldrande eller 
insjuknande.

Tisdag 27 september,
klockan 18.30
Kvällen är en del i den satsning som 
kommunen gör för att främja psykisk 
hälsa under vecka 39. 

Hela Håbo läser
English Edition 

eMedborgarveckan
Lär dig om internet, kom igång med din 
surfplatta och låna din första e-bok. 
Information om biblioteket på språk 
som finska, urdu och arabiska.
Håll utkik efter mer information!
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Lär dig att binda
proffsiga buketter
WORKSHOP Fantasifloristen visar olika 
bukettstilar. Bind din egen bukett till 
självkostnadspriset 100 kronor.

Lördag 29 oktober,
klockan 12.00-14.00

Maja Hagerman
FÖRFATTARBESÖK Maja Hagermans 
senaste bok ”Käraste Herman” är 
en biografi om läkaren och 
professorn Herman Lundborg.
Han var ledare för världens första 
statliga rasbiologiska institut, som 
fanns i Uppsala åren 1922-35. Boken 
blev Augustprisnominerad 2015. 

Tisdag 11 oktober,
klockan 18.30
Medarrangörer: Länsbibliotek Uppsala, 
Kulturrådet (Litteraturkarusellen)

Brodera på ylle
WORKSHOP Lär dig enkla, 
roliga broderitekniker för 
att skapa mönster till en 
mindre kudde, väska eller 
smycke. Ta med eget 
material eller köp
på plats. Anmälan  senast 30/9: 
ann-marie.alskog@hotmail.com
Anmälningsavgift 100 kronor.

Lördag 15 oktober,
klockan 10.00-15.00
Medarrangör: Kreativa händer

Ahmad Khan 
Mahmoodzada
Ahmad är skådespelare från Afghanistan.
Han medverkade som tioåring i världssuccén 
”Flyga Drake”, och tvingades på grund av filmen att 
fly sitt hemland då flera av scenerna ansågs mycket 
kontroversiella där. Idag bor Ahmad i Falun och är för 
många känd som praktikanten i ICAs reklamfilmer.

Stina Oscarson, dramatiker och samhällsdebattör, 
samtalar med Ahmad om hans första tid och hans 
upplevelser i Sverige.

Onsdag 9 november,
klockan 18.30

Sommarpratare 1 juli!Lyssna i SR:s app ellerpå sverigesradio.se
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WORKSHOP Fantasifloristen visar olika 
bukettstilar. Bind din egen bukett till 
självkostnadspriset 100 kronor.

Lördag 29 oktober,
klockan 12.00-14.00

Solängenin
syyslukukauden 
ohjelma
Niihin kannattaa ottaa tanssikengät 
mukaan. Kahvitarjoilu. Yksityiskoh-
taiset tiedot artisteista nettisivulla 
habo.se/suomeksi. Paikka: 
Solängen, Dalvägen 7, Bålsta.

Torstaisin klo 14.00 
1. syyskuuta
13. lokakuuta 
10. marraskuuta 
8. joulukuuta

Tule mukaan 
lukupiiriin
Keskustele kirjallisuudesta muiden 
lukupiiriläisten kanssa. Enintään
11 osanottajaa ilmoittautumis-
järjestyksessä. Piiri alkaa
10. syyskuuta Håbon kirjastossa ja
jatkuu syksyllä kerran kuussa vielä 
kolmena lauantaina. Lukupiiri on 
maksuton ja sitä vetää Eija Carlström. 
Ilmoittaudu viimeistään 1. syyskuuta: 
risto.hurskainen@habo.se tai 
puhelimitse 0171-525 20. 

På finska
Musikträffar och läsecirkel

Lapsille
Pidä silmällä tulevia ilmoituksia 
lasten tapahtumista syksyn
Bålsta-Bladetissa! Järjestäjä: Suomen kielen hallintoalue

I över 50 år stod han där, vid landsvägen i lilla 
byn Övergran, och vinkade till förbipasserande 
bilister. Men vem var han? Och varför vinkade 
han till trafiken? En liten film om en stor fråga: 
vad ger mening i tillvaron? Dokumentär av 
Tomas Hanslep och Mattias Olsson.
Håll utkik efter datum för visning!

Sheriffen i Övergran

Sommarpratare 1 juli!Lyssna i SR:s app ellerpå sverigesradio.se
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  OKTOBER  
LÖRDAG 1/10 Skaparverkstad

MÅNDAG 3/10 Parlez-vous Français?

MÅNDAG 3/10 eMedborgarveckan
 (hela vecka 40)

ONSDAG 5/10 Bokfika

FREDAG 7/10 Fredagshäng

MÅNDAG 10/10 Parlez-vous Français?

MÅNDAG 10/10 Skrivarverkstad

TISDAG 11/10 Författarbesök
 Maja Hagerman

ONSDAG 12/10 Daisycirkel

TORSDAG 13/10 Starta eget-mässa

FREDAG 14/10 Fredagshäng

FREDAG 14/10 Dans- och
 livekarusellen

LÖRDAG 15/10 Brodera på ylle

MÅNDAG 17/10 Parlez-vous Français?

ONSDAG 19/10 ”Kalevalaskåpet”

FREDAG 21/10 Fredagshäng

Höstens program på 
  AUGUSTI    
LÖRDAG 27/8 ”Varför gråter pappan?” 

ONSDAG 31/8 Daisycirkel

ONSDAG 31/8 Bokfika

  SEPTEMBER 
LÖRDAG 3/9 Vernissage: ”Flygfärdig”

MÅNDAG 5/9 Skrivarverkstad

FREDAG 9/9 Fredagshäng

LÖRDAG 10/9 Finsk läsecirkel

MÅNDAG 12/9 Parlez-vous Français?

TORSDAG 15/9 Hela Håbo läser

TORSDAG 15/9 Hela Håbo läser
 English Edition

FREDAG 16/9 Fredagshäng

LÖRDAG 17/9 ”Syrsan och Myran”

MÅNDAG 19/9 Parlez-vous Français?

ONSDAG 21/9 Daisycirkel

MÅNDAG 26/9 Parlez-vous Français?

TISDAG 27/9 Musik
 Thomas Björklund

TISDAG 27/9 Sagostund

TORSDAG 29/9 Litterärt café

FREDAG 30/9 Fredagshäng
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MÅNDAG 24/10
Parlez-vous Français?

TORSDAG 27/10
Hela Håbo läser

TORSDAG 27/10
Hela Håbo läser
English Edition

TORSDAG 27/10  
Internationella
Nalledagen

FREDAG 28/10
Fredagshäng

LÖRDAG 29/10
Lär dig binda buketter

  NOVEMBER 
TISDAG 1/11 Animera med iPad

ONSDAG 2/11 Daisycirkel

ONSDAG 2/11 Bokfika, tema: film

TORSDAG 3/11 Animera med iPad

MÅNDAG 7/11 Parlez-vous Français?

MÅNDAG 7/11 Skrivarverkstad

ONSDAG 9/11 Samtal
 Ahmad Khan 
 Mahmoodzada

TORSDAG 10/11 Litterärt café

Håbo bibliotek Riv ut och 
spara!

FREDAG 11/11 Fredagshäng

LÖRDAG 12/11 Klädbytardag

MÅNDAG 14/11 Parlez-vous Français?

TISDAG 15/11 Sagostund

FREDAG 18/11 Fredagshäng

MÅNDAG 21/11 Parlez-vous Français?

ONSDAG 23/11 Daisycirkel

TORSDAG 24/11 Hela Håbo läser

TORSDAG 24/11 Hela Håbo läser
 English Edition

LÖRDAG 26/11 Julpyssel

ONSDAG 30/11 Bokfika

  DECEMBER 
TORSDAG 1 /12 Litterärt café

LÖRDAG 3/12 Bokförsäljning startar

TISDAG 6/12 Avslutningsfest för
 Alla fyror läser med
 Petrus Dahlin

• 
BARN   

• UNG

”Sheriffen i 
Övergran”
– håll utkik 

efter datum!
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KLÄDBYTARDAG 
Ett miljösmart och billigt sätt att
byta ut sin garderob! Klädinlämning 
från klockan 10.00. Entrén Fridegård.

Lördag 12 november,
klockan 11.00-13.00
Arrangörer: Björksäterkyrkan,
Håbo kommun, Naturskyddsföreningen, 
Håbo Internationella Kvinnors Förening

Har du funderingar på att starta 
eget företag? Välkommen till 
Starta eget-mässan i Fridegård!

Torsdag 13 oktober
Arrangör: Håbo Marknad AB

STARTA EGET?

Håll ögon och 
öron öppna 

– vi tänker satsa
på allsång!

Knarrbackens dag
Kom och prova på bugg, 
linedance, squaredans och 
folkdans. Lyssna till ett rockband, 
provsitt en MC eller ta en sväng i en 
gammal amerikanare. Titta på 
unika gamla bilder och dokument 
från det forna Håbo eller gå på en 
hantverksworkshop.

Söndag 28 augusti,
klockan 11.00-15.00
Arrangör: Föreningarna på Knarrbacken

På Stationen Scen & Konst 
händer mycket i höst! För mer 
information, följ dem på 
facebook eller besök 
stationenscenochkonst.se

Julklappsböcker
Fixa klapparna på 
biblioteket!
Endast 25 kronor
per bok.

Start lördag
3 december 
klockan 10.00 25 :-

styck
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Barn
Dockteater
Fredagshäng
Sagostunder
Julpyssel

Dockteater: ”Syrsan och Myran”, lördag 17/9

program_mandag_0711.indd   11 2016-08-09   12:02:04



Millis S
arri 2014

Starta fredagsmyset
på biblioteket! 
Barnavdelningen 
reserveras för barn 
under sex år och 
medföljande vuxna.
Ta med barn eller 
barnbarn och läs, lek, 
drick kaffe eller bara umgås. 
Sångstund, sagostund eller 
minibio runt klockan 9.30.
Ålder: 0 till 6 år.

Fredagar klockan 9.00–11.00
9 september–18 november
Obs! Inget fredagshäng 23 september.

Utanför staketet sitter en pappa 
och gråter. Varför gör han det? 
Bananteatern ger en lekfull 
teaterföreställning som tar med 
barnen på en detektivresa genom 
känslornas landskap. Gratis.
Ålder: 3 år och uppåt.

OBS! SPELAS UTOMHUS,
på gräsmattan mellan 
simhallsparkeringen och 
vårdcentralen.

Lördag 27 augusti,
klockan 11.00

Varför gråter
pappan?

Syrsan och myran
Med fantasieggande effekter och musik framförs berättelsen 
om den lättsinniga syrsan som spelar på sin fiol och tar dagen 
som den kommer. När han träffar myrorna som sliter för att 
fylla på vinterförråden retar han dem för deras flit.
Med Dockteater Svarta Katten. Köp biljetter på biblioteket 
från 3 september. Pris 30 kronor. Ålder: 5 år och uppåt.

Lördag 17 september, klockan 11.00
Fridegårdscenen

Fredagshäng

Barnbibliotekarien
Christina Norén berättar
sagor och sjunger för
barnen. Ålder: 2 till 6 år.

Tisdagar klockan 14.30
27 september, 15 november

Sagostund

Medarrangör: Uppsala läns landsting
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Vi passar vi på att fira Nalle Puh och 
Bamse, som båda fyller jämnt i år. 
Sagostund. Ta gärna med ditt
eget gosedjur!

Torsdag 27 oktober,
klockan 14.30

Höstlov med 
filmtema

En teaterföreställning baserad på 
glittrande finska sagoskatter, fylld av 
musik, sång och skönhet som bjuder 
på en rolig och poetisk stund med 
mycket näring för fantasin. Passar 
både svenskspråkiga och tvåspråkiga 
barn. Med Teater Sláva. Biljetter 
hämtas på biblioteket från 12 oktober. 
Gratis. Ålder: 4 till 7 år.

Kalevalaskåpet

Onsdag 19 oktober,
klockan 10.00
Fridegårdscenen

Internationella 
nalledagen

Vecka 44 är det 
höstlov för alla 
skolbarn, och 
då händer 
såklart massor 
av kul saker på 
biblioteket. Läs 
mer på sista sidan!

Julpyssel 
Hjälp oss att göra juldekorationer 
till bibliotekets gran! 

Lördag 26 november,
klockan 11.00-14.00

Medarrangör: Uppsala läns landsting
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Ung
Bokfika
Skrivarverkstad
Författarbesök
Skaparverkstad

Psst! Se sista sidan
för höstlovsaktiviteter.

Bokfika, start onsdag 31/8
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Vill du tipsa om en bra bok du läst?
Eller berätta om en dålig?
Kom på bokfika! Mer information:
sara.hallstrom@habo.se eller
070-86468 73 (sms). Ålder: 10 till 13 år.
Ps. Vi bjuder på fika! Ds.

Onsdagar klockan 15.30-16.30
31 augusti, 5 oktober,
30 november

Onsdag 2 november
klockan 13.00-14.00

Bokfika 
Kom igång med att skriva eller få 
hjälp med en text. Elever från 
författarlinjen på Biskops Arnö 
inspirerar. Anmälan: 070-86468 73
(sms) eller sara.hallstrom@habo.se. 
OBS! Skriv namn och ålder i 
anmälan. Ålder: 9 till 15 år.

Måndagar
klockan 15.30-17.30
5 september,
10 oktober,
7 november

Skrivarverkstad

Skaparverkstad
Skapa en praktfull brosch 
tillsammans med Skoklosters slott! 
Smycka och experimentera med 
mängder av material.
Med Jonas Mossberg, 
konstpedagog.
Ålder: 6 år och uppåt.

Lördag 1 oktober,
klockan 12.00-14.00
Medarrangör: Skokloster Slott 

Petrus Dahlin
Petrus Dahlin besöker avslutningsfesten för 
läsprojektet ”Alla fyror läser”! Petrus är 
författare och har skrivit en lång rad böcker, 
exempelvis ”Skogens systrar”-serien. Alla fyror 
i Håbo kommun är specialinbjudna till festen, 
men precis alla får komma!

Tisdag 6 december, klockan 18.00
Fridegårdscenen

Dans- och
livekarusellen

Lokala band och dansare står 
på scenen när Dans- och 

livekarusellen kommer till Håbo. 
Håll utkik efter mer information!

Fredag 14 oktober
Café FridegårdM
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Besöksadress:
Centrumgränd 5, Bålsta Centrum
Telefon: 0171-526 00
E-post: biblioteket@habo.se
Webb: www.bibliotekhabo.se

Följ oss på facebook!
facebook.com/habobibliotek

Höstlov
med filmtema

Vecka
44

Animera med iPad
Tisdag 1 november, klockan 13.00-16.00
Lär dig animera med hjälp av figurer som exempelvis 
LEGO och Playmobil. Ta med de figurer du har 
hemma! Med Anna Hazard, mediepedagog. 
Anmälan: sara.hallstrom@habo.se. Ålder: 7 till 13 år.

Torsdag 3 november, klockan 13.00-16.00 
Prova att göra en animerad film med lerfigurer! 
Anmälan: sara.hallstrom@habo.se. Ålder: 7 till 13 år. 

Pyssla loss!
Pysselbordet står framdukat 
under hela veckan.

Bokfika med oss på höstlovet!
Vi pratar om böcker och fikar 
tillsammans. Tema: film! Kontakt: 
sara.hallstrom@habo.se eller
070-86468 73 (sms). Ålder: 10 till 13 år.

Onsdag 2 november,
klockan 13.00-14.00
Se föregående sida för fler datum!

Bokfika 

Håll utkik efter mer information!
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