
BIBLIOTEKEN
i Södertälje
HOVSJÖ BIBLIOTEK

Nu öppnar 
Hovsjö bibliotek

Välkommen till fest i dagarna två, 
med mingel, möten och musik.

25 
november
kl. 12–16

24 
november
kl. 15–17

Hovsjö bibliotek, Hovsjö Hub, Gröndalsvägen 1. Tel 08-523 044 26
hovsjo.bibliotek@sodertalje.se



INVIGNING med kultur- och fritids-
nämndens ordförande Anna Bohman 
Enmalm och kultur- och fritidschefen 
Staffan Jonsson. 
Kom och upptäck ditt nya bibliotek.

El Sistema bjuder på musik och det 
blir sagostund och överraskningar. 
Se en utställning med Barbiemöbler 
skapade av George och Michel Fenon. 
Hovsjö Forum bjuder på fika.

FREDAG 24 NOVEMBER KL. 15-17

FESTEN FORTSÄTTER med Tomas 
Kaya från Idol som underhåller. 
Överraskningar, boktips, sago-
stunder och Läsa för Integration. 
Träffa bibliotekspersonalen och 
berätta om ditt drömbibliotek.

LÖRDAG 25 NOVEMBER KL. 12–16

Vi reserverar oss för eventuella förändringar i programmet.
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VI HAR FOKUS på mötet mellan 
människor. För oss är barn och 
unga viktiga. Här finns böcker 
och tidningar, filmer och musik. 
Men också program och aktivi-
teter. På Hovsjö bibliotek jobbar 
bibliotekarier och kulturpedagoger 
tillsammans.

Hovsjö bibliotek

Visningar
BOKA GÄRNA in en visning för en 
grupp, klass eller förskolegrupp.
Kontakta oss via e-post:
hovsjo.bibliotek@sodertalje.se 
eller ring: 08-523 044 26.

VI TROR PÅ många vägar in till läsning. 
Två dagar i veckan har vi till exempel 
sagostund med högläsning, rim och 
ramsor för små barn och deras vuxna.

Har du egna förslag och idéer, för 
både barn och vuxna? E-posta till: 
hovsjo.bibliotek@sodertalje.se

Öppettider
Tisdag kl. 13–19
Onsdag kl. 13–17
Torsdag kl. 13–19
Fredag kl. 13–17
Lördag kl. 12–16

Askhagens Arkitektbyrå AB



Webbplats: bibliotek.sodertalje.se 
Facebook och Instagram: @biblioteksodertalje

IT-DROP IN
Lär dig mer om e-tjänsterna 
e-böcker, e-ljudböcker och e-film. 
Kom igång med surfplattan och 
olika appar. Ta gärna med din 
egen mobil, dator eller surfplatta.

TISDAGAR kl. 15-17.

VI LÄSER FÖR ER
Högläsning ur kapitelbok för lite 
äldre barn. Passar barn 10–13 år. 

TISDAGAR kl. 15.30-16.30.

SAGOSTUND
Sagostund med högläsning, rim 
och ramsor. Passar barn 0-3 år.

ONSDAGAR OCH FREDAGAR kl. 9.30-10.

BRÄDSPEL
Vi spelar brädspel i grupprummet.

FREDAGAR kl. 14.30–16.30.

LÄSA FÖR INTEGRATION
Läsning, lek och gestaltning.

LÖRDAGAR kl. 12-14.

Program på Hovsjö bibliotek

BARNTEATER - Kottan firar jul
Kottan, som har ägnat all sin tid 
till att vara elak och skrämmas, har 
räknat ut att hon inte kommer få 
några julklappar i år. Men hennes 
vänner har en annan plan. 
Med teatergruppen Lilla Parken.
Passar barn från 3 år

LÖRDAG 9 DECEMBER KL. 14.30.
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Alla program 
är gratis!

På vår webbplats kan du se allt som biblioteken i Södertälje erbjuder.

Till och med 21 december.


