
 
Vi ser fram emot att under våren kunna erbjuda fyra olika 
föreläsningar som vi hoppas engagerar och inspirerar. Det 
blir även läsecirklar, Shared Reading och ”Vår digitala var-
dag” för ökad digital delaktighet. Håll dig uppdaterad på 
www.bibliotekivastmanland.se om vad som är på gång 
hos oss under våren. Föreläsningarna stöds av Kulturrå-
dets satsning Stärkta bibliotek, som har syftet att öka ut-
budet av och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i 
hela landet. Varmt välkomna! 
 

Sveriges historia slingrar sig kring gruvorna och det finns 
ännu gott om metaller i vår berggrund.  

Många hoppas att gruvan ska kunna rädda både klima-

tet och glesbygden. Men jorden är redan hårt trängd 

av människans exploatering och frågan är hur länge 

naturen orkar stå emot. Författaren Marcus Prifits tar 

oss med på en resa genom gruvlandet Sverige och går 

på djupet med vad gruvan gett oss. Vi är djupt bero-

ende av metallerna. Men hur länge kan vi  leva så här - 

och hur ska vi ha det istället?  

Fri entré! Hämta gratisbiljett på biblioteket. 

Annevi Sjöberg förklarar vikten av mångfald och håll-
bar odling. Detta utifrån perspektivet ”den egna träd-
gården” och vad man som enskild trädgårdsintresserad 
kan göra för att verka gott. Om vilka fördelar en mång-
fald av växter, insekter och djur kan ge i en trädgård, 
och vad du kan göra för att gynna vilda grannar i din 
närmiljö. Annevi Sjöberg är utbildad miljövetare och 
miljöingenjör med ett brinnande hjärta för biologisk 
mångfald. Hon har skrivit boken Skogsträdgårdsboken 
som blev årets trädgårdsbok 2018. 
 
Fri entré! Hämta gratisbiljett på biblioteket. 

 

Vad är det som gör att vi människor fastnar på TikTok? Hur 
kan vi som föräldrar lära oss mer om barnens vardag på 
nätet? Vilket ansvar har vi vuxna kring barnens beteende 
på deras sociala plattformar? Hur oskyldiga eller skyldiga är 
de sociala medier vi använder? Henrik Pallin är socionom 
och kommunikationsrådgivare och har specialiserat sig i 
frågor som rör ungas användande och beteende på nätet.  

Fri entré! Hämta gratisbiljett på biblioteket. 

Göran Gudmundsson, eldsjälen bakom Gysinge centrum  
är Sveriges mest kända byggnadsvårdare, och har ett pass-
ionerat förhållande till gamla hus; Ju större förfall, desto 
roligare att återställa. Ju sämre utgångsläge, desto kreati-
vare projekt. Han menar att vi kan hitta inspiration i de 
gamla sättet att bygga och inreda. För väljer man att bygga 
nytt med gamla metoder och med begagnat material får 
man dessutom själen på köpet. 
Nu kommer han till Sala och tipsar och delar med sig av 
sina erfarenheter om hur du ska ta hand om ditt gamla hus, 
utan att ruinera det – eller dig själv! 
 
Fri entré! Hämta gratisbiljett på biblioteket. 

 
Barns vardag på nätet 
- Henrik Pallin 
 
Tisdag 28 mars  
kl. 18.30 i Blå salen 

 
Hållbar trädgård  
- Annevi Sjöberg 
 
Tisdag 21 mars  
kl. 18.30 i Blå salen 

 

Brytningstid - Hur gruvan 
blev en ödesfråga 

- Marcus Priftis 
 
Tisdag 28 februari  
kl. 18.30 i  Blå salen 

 

Byggnadsvård i praktiken 
- Göran Gudmundsson 
 
Torsdag 27 april 
kl. 18.30 i Blå salen 



Läsecirklar 
Du läser boken sen träffas vi för att dela med 
oss av vår upplevelse och våra tankar kring tex-
ten. Fika ingår och det finns 8 platser tillgängliga 
till varje tillfälle.  
Anmäl dig och hämta bok på biblioteket. 
 
 Tisdag 21/2 kl. 15.00   

Passera– Nella Larsen 

 Tisdag 4/4 kl. 15.00  
De förlorade minnenas ö – Yoka Ogawa 

 Tisdag 2/5 kl. 15.00  
Möss och människor – John Steinbeck 

Bokcirkelkassar 
Vi har färdiga kassar som innehåller upp till åtta exemplar 
av en utvald boktitel. Det finns ca 30 olika boktitlar att 
välja mellan. Låna en kasse, bilda en läsecirkel, läs och 
träffas för att prata om boken. Bokkassar finns i flera upp-
sättningar. Lånetiden är minst sex veckor. 

 

Shared Reading 
Kom och läs tillsammans med oss! 
Torsdag 16/2, 23/2 och 2/3 kl. 15.00 på biblioteket. 
Tre torsdagar i rad träffas vi för att tillsammans lyssna 
och diskutera en novell eller dikt. 
Vi jobbar med en metod som heter Shared Reading.  
Ingen förberedelse krävs – inga förkunskaper. 
Vi läser tillsammans och samtalar om texten och delar  
vår upplevelse i ca 1–1,5 timme. Vi bjuder på enklare fika. 
Föranmälan till biblioteket.  
För att aktiviteten ska genomföras krävs minst fyra 
anmälda deltagare. 

Lördag med barnen 
Under våren bjuder biblioteket in till fem 
lördagar speciellt för barnen.  
Det blir dans, teater, clowneri och humor som vi hoppas 
barnen kommer att gilla. 
Hämta separat barnprogram på biblioteket eller på 
www.bibliotekivastmanland.se 
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Kontakta oss 
Sala stadsbibliotek, tfn 0224-74 77 00. 
Norra Esplanaden 5, 733 38 Sala 
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