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Filmvisning på Scala Biografen i Båstad 
Filmen har premiär i mitten av augusti på Scala biografen. Du 
går på den visning som passar dig. För närmare information om 
aktuella dagar och tider hänvisar vi till biografens hemsida. 
Biobiljetten köper du på biografen eller på biografens hemsida: 
scalabiografen.se

Samtal om bok och film 
Tid: Onsdag 31 augusti kl. 16.45 - 18. 
Plats: Vi träffas på Båstads bibliotek för att jämföra Delia Owens bok 
”Där kräftorna sjunger” med filmen. Vi samlas kl. 16.45. 
Biblioteket bjuder på kaffe och fralla. Samtalet börjar kl. 17. 

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser.

Vi läser film: Där kräftorna sjunger
A        U        G        U        S        T        I

Läs boken och se filmen! 
För vuxna

Spåkcaféerna vänder sig till dig som vill träna din svenska och till dig som vill göra en 
insats och hjälpa andra att lära sig svenska. Din hjälp behövs, så tveka inte! 

Det finns språkcaféer i Båstad och i Förslöv. Mer info på bibliotekfh.se

Språkcafé
För vuxna

Välkommen till en trevlig pratstund över en kopp kaffe, både du 
som lär dig och du som redan kan svenska.

Spelklubb
För barn

För alla som är intresserade av att spela spel och vill 
träffa likasinnade, här kan du umgås och spela olika 
spel tillsammans. 

Tid: Varje onsdag kl. 15:30 - 17:00 från 24 augusti till 14 december
Plats: Båstad bibliotek, från 10 år

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser.



Bokcirkel tema kvinnoöden
S        E        P        T        E        M        B        E        R

Bokcirkla med oss på Båstads bibliotek!
För vuxna

I höst läser vi litteratur på temat kvinnoöden.
Det blir totalt tre träffar under hösten. Vi samlas från 16.45 och börjar bokcirkla 
kl. 17 följande datum: 21 september, 26 oktober och 30 november. 
Biblioteket bjuder på kaffe och fralla.

Till den första träffen, 21 september, ska du ha läst Moa Martinssons roman 
”Mor gifter sig”. 

Vid den andra träffen, 26 oktober, diskuterar vi ”Nora Webster” av Colm Tóibín.

Till den tredje och sista träffen 30 november, ska du ha läst ”Kransen”, Kristin 
Lavransdotter del 1, av Sigrid Undset.

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser.

Tid: Onsdag 21 september, onsdag 26 oktober, onsdag 30 november kl. 17 - 18.
Plats: Båstads bibliotek, konferensrummet



Bokfrukost och bokfika

Bibliotekspersonalen tipsar om läsvärda böcker. Välj det tillfälle 
som passar dig bäst! I Båstad blir det bokfrukost och på filialerna 
bokfika.

För vuxna

Båstads bibliotek – bokfrukost
Få boktips och en enkel frukost! 
Torsdag 29 september kl. 9 - 10.30 på Båstads bibliotek. Frukosten serveras 
från kl. 9 och boktipsandet börjar cirka kl. 9.15.

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser. Kostnad: 30 kr. 
Du betalar med swish eller kort. Vi tar inte kontanter. 

Förslövs bibliotek – bokfika
Få boktips och fika! 
Måndag 3 oktober kl. 14 - 15 på Förslövs bibliotek. 

Föranmälan under öppettid till Förslövs bibliotek på telefon 0431-772 41. 
Du kan också anmäla dig via e-post till forslov.bibliotek@bastad.se. 
Begränsat antal platser. Kostnad: 20 kr.

Torekovs bibliotek – bokfika 
Få boktips och fika! 
Onsdag 5 oktober kl. 15 - 16 på Torekovs bibliotek. 

Föranmälan under öppettid till Torekovs bibliotek på telefon 0431-772 45. 
Du kan också anmäla dig via e-post till torekov.bibliotek@bastad.se. 
Begränsat antal platser. Kostnad: 20 kr.

Välkomna!



O        K        T        O        B        E        R
E-medborgarvecka på Båstads bibliotek

E-medborgarveckan handlar om att göra insatser för att främja den 
digitala delaktigheten hos medborgarna. Flera olika aktiviteter äger 
rum runt om i Sverige under denna vecka.

Evenemanget vill skapa en medvetenhet och kunskap hos människor, 
samt visa på hur mycket samhällsinformation man går miste om när 
man inte har tillgång till eller kan använda internet.

Båstads bibliotek vill också vara med och stödja den digitala 
delaktigheten och det gör vi genom olika aktiviteter mellan 
10 - 14 oktober. 

Håll utkik på biblioteket och på vår hemsida bibliotekfh.se 
för mer information. 



Digital Drop-in x 3
E-med-
borgare

Har du frågor om din dator, surfplatta eller mobil? Är det något 
som är fel, som verkar konstigt eller som du skulle vilja lära dig?

Personal från biblioteket hjälper dig med dina digitala vardagsproblem. Ta med 
din dator, surfplatta eller mobil. Ta också med din laddare och de lösenord som 
kan behövas.

Om det blir kö är tiden begränsad till 15 minuter / person. 

Tid:   Måndag 10 oktober  kl. 13 - 15
         Onsdag 12 oktober  kl. 10 - 12
         Fredag 14 oktober  kl. 13 - 15 
Plats:  Båstads bibliotek, konferensrummet

Vi försöker hjälpa dig efter bästa förmåga men vi är inte utbildade IT-tekniker, 
utan vanliga, vana användare.

Vi kan inte ge teknisk support. Vi hjälper inte heller till vid bankärenden, köp 
och sälj eller att fylla i ansökningar eller blanketter.



Säkerhet på nätet
E-med-
borgare

Känner du dig ibland osäker när du surfar på nätet? Kom förbi 
biblioteket och var med när vi pratar om hur man kan undvika 
kortbedrägerier, skydda sig mot bluff-sms och hur man känner 
igen ett bluffmejl. 

Materialet vi använder har skapats av Internetstiftelsen som är en 
oberoende organisation som verkar för ett internet som bidrar positivt 
till människan och samhället. 

Tid: Fredag 14 oktober  kl. 10 - 11.30
Plats: Båstads bibliotek, konferensrummet 
Biblioteket bjuder på frallor (meddela eventuella allergier)

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser.

Släktforskning på biblioteket
E-med-
borgare

Är du intresserad av att börja släktforska men vet inte hur du ska 
gå tillväga?

Släktforskarföreningen Bjäre släktring kommer finnas på plats på biblioteket 
under e-medborgarveckan som pågår mellan 10 - 14 oktober och informera om 
sin verksamhet. 
 
Håll utkik på biblioteket och på vår hemsida (bibliotekfh.se), mer information 
kommer.



Föreläsning: Digitant
E-med-
borgare

Det finns fortfarande ett stort antal så kallade ”sällan-användare” 
när det kommer till användningen av internet. I samband med 
e-medborgarveckan anordnar Båstads bibliotek en föreläsning 
med författaren Malin Perlheden. 

Hennes bok ”Digitant: Din nybörjarguide till den 
digitala världen” gavs ut 2019 och fick stort genom-
slag. Böckerna vänder sig till den ovana datoran-
vändaren och går exempelvis igenom grunderna 
för hur en dator fungerar samt hur man skapar ett 
mailkonto. 

Malin Perlheden har även hunnit ge ut uppföljarna 
”Digitant: Nya steg till ett enklare och roligare liv 
via nätet” och ”Digitant: Din enkla guide till säker 
vardagsekonomi på nätet”.  Malin Perlheden är jour-
nalist och författare på Aller media. 

Tid: Onsdag 19 oktober kl. 18
Plats: Båstads bibliotek, Agardhsalen. Ingen föranmälan.



Vem får årets Nobelpris i litteratur? Svenska Akademien 
har ännu inte meddelat vilket datum som årets prista-
gare tillkännages. Men det är alltid en torsdag och alltid 
klockan ett på eftermiddagen. Det som däremot varierar 
är vilken vecka det blir. Oftast handlar det om den första 
torsdagen i oktober, men det kan ibland bli den andra 
eller i något enstaka fall den tredje. 

Håll utkik på bibliotekets hemsida när det närmar sig, för besked om aktuell 
dag!

Vi träffas kl. 12.30 för tillkännagivandet för att tillsammans vaka in beskedet. 
Förhoppningsvis har vi böcker av den nyblivne nobelpristagaren som du kan 
låna!

Biblioteket bjuder på alkoholfri cider och salta 
pinnar. Gissa vem som får priset och delta i vår 
bokutlottning!

Nobelvaka
För vuxna

Vänta in tillkännagivandet av årets litteraturpristagare 
tillsammans med oss på Båstads bibliotek.

Försäljning av gallrade böcker
För alla

Vi har rensat i hyllorna och säljer gallrade böcker.  

Försäljningen startar måndag 31 oktober kl. 10 och fortsätter 
sedan under några veckor, eller så länge som vi har böcker 
kvar…

Det finns böcker både för barn och vuxna. Böckerna kostar 10 kr styck och det 
går att betala med swish eller betalkort. Vi tar inte kontanter. 
Välkommen att fynda!



Bokcirkel lättlästa klassiker
För vuxna

Bokcirkla med oss på Båstads bibliotek! I höst läser vi lättlästa 
svenska klassiker.

Det blir totalt två träffar under hösten. Vi börjar bokcirkla kl. 13.
Biblioteket bjuder på kaffe och fralla.

Till den första träffen, torsdag 13 oktober, ska du ha läst Hjalmar Söderbergs 
”Pälsen”. 

Till den andra träffen, torsdag 24 november, ska du ha läst Karin Boyes 
”Förföljaren”.

Tid: Torsdag 13 oktober och torsdag 24 november kl. 13
Plats: Båstads bibliotek, konferensrummet

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser.



Bokcirkel tema kvinnliga arbetarförfattare
För vuxna

Bokcirkla med Förslövs bibliotek! I höst läser vi litteratur på 
temat kvinnliga arbetarförfattare.

Det blir totalt två träffar under hösten. Vi samlas från kl. 18 och börjar bokcirkla 
kl. 18.15. Biblioteket bjuder på kaffe och fralla.

Till den första träffen, måndag 17 oktober, ska du ha läst Mary Anderssons 
roman ”Maria från Borstahusen”. 

Vid den andra träffen, måndag 21 november, diskuterar vi ”Rapport från en 
skurhink” av Maja Ekelöf.

Tid: Måndag 17 oktober och måndag 21 november kl. 18.15 - 19.15.
Plats: Förslövs bibliotek

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser.



Möt elbilsexperten Erik Naessén som berät-
tar om skillnader mellan elbilar, räckvidds-
ångest och hur du ska tänka om du står i 
valet och kvalet.

Du få veta mer om elbilsladdning, vad olika 
elbilar har gemensamt och vad som skiljer 
dem åt, hur framtiden ser ut för elbilen och 
mycket mer.

Erik har arbetat i bilbranschen i över 20 år, 
och som rådgivare till elbilssäljare sedan 

2013. Han har också skrivit en bok i ämnet.

Tid: Måndag 24 oktober kl. 17.
Plats: Båstads bibliotek, Agardhssalen
Ingen föranmälan

I samarbete med kommunens energi- och klimatrådgivning. 
bastad.se/energiradgivning

Föreläsning : Elbilar
För vuxna

Välkommen till en intressant föreläsning om elbilar och hur du 
gör ett klokt val. 



N        O        V        E        M        B        E        R

Fantastikens månad på Båstads bibliotek

Testa dina kunskaper i vårt Fantasy- och Sci-fi-quiz

Är du sugen på att testa dina kunskaper inom Fantasy- och Sci-fi-genren och 
samtidigt ha chansen att vinna ett bokpris? Passa då på och gör vårt quiz på 
biblioteket! May the force be with you! 

Quiz kommer finnas tillgängligt på Båstads, Förslövs och Torekovs bibliotek 
under vecka 45. Det kommer finnas två quiz, ett för barn och unga, samt ett för 
vuxna. Lycka till!

Fantasy och Sci-fi-quiz
För alla

Gillar du Fantasy och Sci-fi? Då ska du kolla in vad som händer på 
biblioteket under november månad! 

Wikipedia beskriver begreppet Fantastik på följande sätt: ”Fantastik 
(i litteraturen) eller spekulativ fiktion (på film eller i TV-serier) (engel-
ska: the fantastic eller speculative fiction) är samlingsnamn som omfattar 
främst litterär respektive filmisk fiktion, men även teater, opera, data- 
och TV-spel, rollspel. Fantasy, science fiction, skräck samt historisk fik-
tion är tre stora genrer som kan inrymmas.”



….eller hämta en påse med det mesta du behöver för att göra 
trollstaven och drakägget hemma! (I påsen finns färg, pensel, 
dekoration mm , men inte lim)

Din magiska pysselpåse hämtar du på Förslövs eller Torekovs bibliotek, 
öppettider under vecka 44: 

Förslövs bibliotek: Måndag 31 oktober kl. 15 - 18 
och fredag 4 november kl. 14 - 17 

Torekovs bibliotek: Tisdag 1 november kl. 9.30 - 12.30 
och torsdag 3 november kl. 15 - 18

OBS! Begränsat antal påsar! Först till kvarn…

Känner du att du vill utveckla dina magiska förmågor?
För barn

Kom till biblioteket och tillverka en trollstav och ett litet 
drakägg….

Tid: Tisdag 1 november kl. 13 - 15
Plats: Båstads bibliotek, konferensrummet

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser.

Barn under 7 år i sällskap med en vuxen.



Gosedjursövernattning och Alfonsföreställning
För barn

Nu är det äntligen dags för gosedjuren att gå på teater med sina 
barn! 

Tillsammans tittar barn, vuxna och gosedjur på föreställningen ”God natt Alfons 
Åberg” Gunilla Bergströms text framförs av Sagofén Isadora, skådespelerskan 
Josefina Karlsson Vergara. När teatern är slut hjälps vi åt att bädda ner gose-
djuren. De ska nämligen få sova över på biblioteket. Dagen efter kan gosedjuren 
hämtas kl. 10 - 16. Varje gosedjur får med sig ett eget fotohäfte. Där kan barnet 
se vad den lilla älsklingen hittat på under natten. 

Tid: Torsdag 3 november kl. 16. Själva föreställningen håller på i 25 minuter
Plats: Båstads bibliotek, sagorummet
Passar för vuxna och barn 2 - 4 år, Begränsat antal platser!  

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser.

Illustratör: Gunilla Bergström



Bygg en robot tillsammans med Hemkodat
För barn

Drömmer du om att bygga framtidens coolaste maskiner? 

Då kanske robotbygge är något för dig! Kom och prova 
på att bygga, styra och koda en robot tillsammans med 
ungdomarna från Hemkodat.

Tid: Fredag 4 november, kl. 14 - 16
Plats: Förslövs bibliotek
Ålder: 7 - 8 år

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser.

Skapa en animerad film tillsammans med Hemkodat
För barn

Gillar du att kolla på film? Varför då inte prova på att skapa din 
alldeles egna? 
Då borde du komma till vår workshop där du får skapa en egen animerad film 
med en surfplatta och leksaker med stop-motion metoden.

Tid: Onsdag 2 november, kl. 14 - 16
Plats: Båstad bibliotek, konferensrummet
Ålder: 9 - 13 år

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser.



För vuxna
Bokcirkel: En helt vanlig familj

Vi bokcirklar om Mattias Edvardssons bok ”En helt vanlig familj”. 

Inför Mattias Edvardssons författarbesök i Båstad kan den 
som vill vara med och bokcirkla om hans roman ”En helt 
vanlig familj”. Vi träffas på Båstads bibliotek och inleder med 
en kopp kaffe och en fralla. Själva bokcirklandet börjar kl. 17 
och vi håller på till kl. 18. 

Till träffen ska du ha läst ”En helt vanlig familj”. Boken hand-
lar om hur allt förändras i en Lundafamilj när tonårsdottern 
anklagas för ett grovt brott. De förtvivlade föräldrarna vill 
inget hellre än att hjälpa sin dotter. Men hur väl känner de 
henne, eller varandra? En hyllad psykologisk spänningsro-
man som blev författarens internationella genombrott!

Tid: Onsdag 9 november. Vi samlas från kl. 16.45
Plats: Båstads bibliotek. 

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser.

För vuxna
Författarbesök Mattias Edvardsson

Möt författaren Mattias Edvardsson på Båstads bibliotek

Han kommer till Båstads bibliotek, Agardhsalen, 
och berättar om sina böcker och sitt skrivande.  
Sedan debuten 2012 har Mattias skrivit flera 
uppmärksammade böcker. Han har förutom 
romaner även skrivit ungdomsböcker och bil-
derböcker. Det stora genombrottet kom med 
romanen ”En helt vanlig familj” (2018), som har 
översatts till över 30 språk. 

Copyright/fotograf: Jeffery Richt

Tid: Måndag 14 november kl. 18 - 19
Plats: Båstads bibliotek, Agardhssalen. Ingen föranmälan.



Under Fantastikens månad anordnar biblioteket och Fritidsgården två speltill-
fällen där besökare kan prova på olika brädspel, samt prova på VR. Speldagen är 
till för ALLA åldrar, så är du i krokarna så kom förbi och spela med oss! 

Under dagen får vi även besök av Helsingborgs Schacksällskap som kommer 
vara tillgängliga för schackspel och kan berätta mer om sin verksamhet. 

Tid: Torsdag 17 november kl. 13 (första tillfället) och kl. 19 (andra tillfället) 
Plats: Båstads bibliotek och Fritidsgården (gamla Musteriet)

(Håll utkik på vår hemsida bibliotekfh.se för mer information)

Generationsspelet-VR möter brädspel
För alla

Välkomna på speldagen som vi valt att kalla för Generations-
spelet- VR möter brädspel! 



Kursledare är välkända Natalia Batista - serieteck-
nare, illustratör och mangateckningslärare. 

Hon har bland mycket annat skapat barnserien 
”Mjau!” och äventyrsserien ”Sword princess Amal-
tea”. (Båda kan du låna på biblioteket.) Natalia Ba-
tista är medlem i Nosebleed Studio, en serieteck-
narstudio och ett förlag som producerar svensk 
manga. 

Tid: Lördag 19 november kl. 12 - 14
Plats: Båstads bibliotek, konferensrummet
Biblioteket bjuder på fika. Begränsat antal platser.

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser.

Lär dig teckna manga med Natalia Batista
För barn

Du som är 9 - 15 år får nu chansen att lära dig att skapa din egen 
mangafigur och göra en färdig bild med mangafiguren i rörelse. 



Sagan handlar om den borttappade vanten, som blir ett ombonat hem åt alla 
djur som går förbi:

Fröken mus - som funnit sig ett hus
Fröken groda - den runda och goda
Syster räv – i kjol så snäv
Bror varg – som aldrig är arg
Bamsefar – som inga tofflor har
Ja, alla finner sig ett bo i vanten!

För vuxna
Glöggfika

Boktips inför julen.

Bibliotekspersonalen tipsar om läsvärda böcker för stora och 
små. Torsdag 1 december kl. 15 - 16 på Båstads bibliotek.

Njut av glögg och pepparkaka och få boktips inför julen.

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser.

D        E        C        E        M        B        E        R

Tid: Lördag 26 november kl. 11 - 11.35 
Plats: Båstads bibliotek, sagorummet
För vuxna och barn 3 - 7 år. Begränsat antal platser!  

Föranmälan på telefon 0431-770 88 eller via e-post till 
bastad.bibliotek@bastad.se. Begränsat antal platser.

Sagan om vanten
För barn

Den ukrainska sagan som härlig, musikalisk dockteater med 
Anna-Karin Sersam. 



Talböcker kan lånas av dig som har någon form av läs-, syn- eller neuropsykia-
trisk funktionsnedsättning. Även du som har svårt att hålla i en tryckt bok får 
låna talböcker. För att spela talböcker behöver du en speciell spelare, som kallas 
Daisyspelare. Daisyspelare får du också låna på biblioteket. Talböcker ska inte 
blandas ihop med ljudböcker som kan lånas av alla. 

Biblioteket skickar önskade talböcker hem till brevlådan och du kan skicka till-
baka dem med posten.

Som talbokslåntagare är du välkommen att delta i talboksträffar på Båstads 
bibliotek där vi fikar, samtalar om böcker och du får boktips.

Har du eller någon du känner behov av talböcker så hör av dig till Båstads 
bibliotek (0431-77088). 

För vuxna
Talböcker och talboksträffar

Du som har en läsnedsättning kan låna talböcker och komma på 
talboksträffar.

Barnbibliotekarierna Jenny och Malin läser, ramsar och 
sjunger tillsammans med de små barnen och deras 
föräldrar på Förslövs och Båstads bibliotek.

Småbarnssagostunderna är ett samarbete mellan bibliote-
ket och Öppna förskolan i Båstad och i Förslöv.

Vill du veta mer? Håll utkik efter information på bastad.
se, bibliotekfh.se och våra facebooksidor. Fråga också gärna oss som jobbar på 
biblioteket och på Öppna förskolan.

För barn
Småbarnssagostunder

Småbarnssagostunder på Förslövs och Båstads bibliotek 



Tango Libro har danscafé på Båstads bibliotek under
hösten.

Skrivarverkstaden! För dig som skriver, eller alltid 
har velat skriva. För barn.

Klädbytardagen under oktobermånad. I samarbete 
mellan Kulturavdelningen och Naturskyddsföreningen.

För alla
Båstad Bjäre Konstförening

Håll utkik efter ännu fler evenemang!

Mer om konstföreningens utställare och annan information finner du på deras 
hemsida www.bbk-bastad.se



VÄLKOMNA
TILL

BIBLIOTEKET!

bibliotekfh.se       

Följ Båstads bibliotek i sociala medier!

Biblioteken i Båstads kommun
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