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PROGRAM

Våren
2018
FÖR
VUXNA

ESKILSTUNA
STADSBIBLIOTEK
bibliotek.eskilstuna.se

Varsågod, här har du vårens program
och utställningar i din hand! Barn & ungas
program hittar du längst bak i broschyren.
Hoppas du hittar något som passar!

Öppettider
Måndag-torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

09.00-19.00
09.00-18.00
11.00-16.00
13.00-16.00 (jan-mars)

Besöksadress: Kriebsensgatan 4
Telefon: 016-710 51 10
E-post: stadsbiblioteket@eskilstuna.se
Webb: bibliotek.eskilstuna.se
Vi finns på Facebook och Instagram

			

VÄLKOMMEN!

Boka en IT-kunnig

Vill du komma igång att låna e-böcker?
Eller vill du ha hjälp med din nya surf- eller
läsplatta?
På Stadsbiblioteket kan vi hjälpa dig med
vardagliga IT-frågor som rör datorer, läs- och
surfplattor och mobiltelefoner.
Exempel på saker du kan få hjälp med är:
• E-post
• Nedladdning av e-böcker
• Officeprogram
• Scanning av dokument
• Skapa användarkonton på sociala medier
• Trådlösa nätverk
Bokningstiden är högst en timme, och
vägledningen är gratis. Välkommen med din
bokning till receptionen! Det går också bra
att boka på telefon 016-710 51 10.

Boken kommer

Vet du om att vi levererar böcker hem till
dörren?
Boken kommer är en gratisservice för dig
som exempelvis är långvarigt sjuk eller
rörelsehindrad och inte själv kan komma
till biblioteket. Ta kontakt med biblioteket
så hjälper vi till att välja ut böcker åt dig.
Sedan åker vi hem till dig med böckerna.
Lånetiden är fem veckor.
Ring och beställ böcker
Boken kommer 016-710 25 48.

Att läsa på många sätt

(För barn & vuxna)

Information om talböcker och andra sätt att
läsa, med möjlighet att skapa ett användarkonto för egen nedladdning via legimus.se.
Måndagar 14.00-16.00,
29 januari-23 april 2018. Drop-in!

UPPLYST

belyser VALET 2018
– lokalt, globalt och historiskt
eskilstuna.se/upplyst

I serien Upplyst lyfter vi fram och
fördjupar frågor som är aktuella i
Eskilstuna, Sverige och världen...

Upplyst belyser riksdagsvalet
– lokalt, globalt och historiskt
Under våren belyser Upplyst VALET 2018
med föreläsningar och samtal. Medverkar
gör bland andra Åsa Wikforss, professor i
filosofi, Stockholms universitet, och
Terence Fell, lektor i statsvetenskap,
Mälardalens högskola, MDH.
Mer information och datum kommer.
Det är Eskilstuna stadsbibliotek, Eskilstuna
stadsmuseum och Eskilstuna stadsarkiv
som tillsammans med Sveriges Radio P4
Sörmland och Mälardalens högskola
bjuder in till programserien Upplyst.

Alla olika, alla lika
Alla olika, alla lika

Alla olika, alla lika

Alla olika, alla lika

Alla olika, alla lika
Under våren satsar Stadsbiblioteket på att
höja kunskapsnivån om alla människors
okränkbarhet och lika värde.
Under rubriken ”Alla olika, alla lika”
välkomnar vi alla till föreläsningar och
samtal om HBTQIA, om romer, om
jämställdhet och om fördomar.
Datum och tider finns i programmet.

JANUARI
Onsdag 31 januari
18.00-19.00, Contrast

Författarmöte:
Annica Wennström

Minnena inom oss – den samiska författaren
Annica Wennström pratar om samernas historia
och identitet, och om sina egna litterära verk.
Samerna är en av Sveriges fem nationella minoriter.

Annika Wennström
Foto: Eva Swedenmark

FEBRUARI

Tisdag 6 februari
16.30-17.15, samling vid receptionen

Konstskatter på Stadsbiblioteket

Synnöve Pohjola Ejdetjärn, konstpedagog på
Eskilstuna konstmuseum, berättar om och visar
den rika offentliga konsten som finns i Stadsbiblioteket.

Fredag 9 februari
09.30-10.30, Carinas Kafé

FredagsFika:
Bibliotekets tjänster och vårprogram

Visste du att du kan få böcker hemkörda om du
inte kan komma till biblioteket och låna själv?
Och att du kan boka en tid på biblioteket för att
få hjälp med vardagliga IT-frågor
som rör datorer, läs- och surfplattor
och mobiltelefoner?
Om det och mycket mer som
händer på bibliotek och filialer
under våren berättar medarbetare
från Stadsbiblioteket.

Tisdag 13 februari
17.00-18.00, Stadsbiblioteket

Öppen scen – scenen är din!

Berätta om något du är intresserad av, visa bilder
från en resa, läs en dikt som du har skrivit eller
berätta om din föreningsverksamhet. Kontakta
marie.bjornholm@eskilstuna.se om vill medverka.

Håll utkik efter programmet på biblioteket eller Facebook.

Onsdag 14 februari
18.00-19.00, Stadsbiblioteket

Alla hjärtans dag
på Stadsbiblioteket
Alla olika, alla lika:
Bryt normen!

Föreläsning med Etown
Grrrl Gang om HBTQIAbegreppen och att leva som
könsöverskridande
person i dagens samhälle.
Torsdag 15 februari
17.00-18.00, Stadsbiblioteket

Bokcirkel – är det något för dig?

Att vara med i en bokcirkel är både roligt och nyttigt för hälsan. Personal på biblioteket tipsar och
Annika Rydberg från ABF informerar hur du kan
bilda en bokcirkel i deras regi.
Tisdag 27 februari
12.00-13.00, Contrast

Boksoppa

Bibliotekets personal ger sina bästa bok- och
filmtips. Entré 70 kronor inklusive soppa.
Biljetter i receptionen från 13 februari.		

MARS
Torsdag 1 mars
13.00-13.45, Contrast

På lätt svenska

Historier, skrönor och sagor på lättare och långsammare svenska med skådespelarna Lotta
Lagerström och Emma Gustafsson.
Torsdag 1 mars
18.00-19.00, Contrast

Författarmöte: Ebba Witt Brattström

Litteraturvetaren och professor Ebba Witt Brattström berättar om sitt skrivande, om feministisk
historia och om sina senaste litterära verk. De
senaste åren har hon bl a givit ut de uppmärksammade böckerna: Århundradets kärlekskrig och
Kulturmannen och andra texter. Entré 50 kronor.
Biljetter i receptionen från 15 februari.

Ebba Witt Brattström
Foto: Marie Klingspor Rotstein

Lördag 3 mars
14.00, Contrast

Suomalainen kirjailijailtapäivä

Paikalliset ruotsinsuomalaiset kirjailijat kertovat ja
esittelivät kirjallisuuttaan. /Finska författares dag.
Lokala sverigefinska författare berättar. På finska.
Torsdag 8 mars,

Internationella kvinnodagen
17.00-18.00, Stadsbiblioteket
Alla olika, alla lika: Workshop i samtycke
Workshop av och med legendariska
sångerskan Marie Selander och
dramadrottningen Emma
Gustafsson. En interaktiv
föreställning om kraften
i #metoo-vågen.

Utställning:
Liv Strömquist

Kvinnodagen uppmärksammas
också med en utställning
baserad på Liv Strömquists
bok Kunskapens frukt.
Mer information kommer om
Internationella kvinnodagen

Karin Segnestam

Fredag 9 mars
09.30-10.30, Carinas Kafé

FredagsFika:
Zonta stärker kvinnor

Karin Segnestam är engagerad i Eskilstunas
Zontaklubb. Zonta är en global organisation som
bildades i USA 1919 för att främja kvinnors rättigheter genom stödjande insatser och påverkansarbete. Karin berättar hur föreningen i Eskilstuna
arbetar för att stärka utsatta kvinnor.
Tisdag 13 mars
11.00-12.00, Contrast

Lättläst

Information och inspiration för dig som läser
lättläst och vill lära dig mer om bibliotekets breda
utbud.

Tisdag 13 mars
17.00-18.00, Stadsbiblioteket

Öppen scen – scenen är din!

Berätta om något du är intresserad av, visa bilder
från en resa, läs en dikt som du har skrivit eller
berätta om din förenings verksamhet. Kontakta
marie.bjornholm@eskilstuna.se om du vill medverka.

Håll utkik efter programmet på biblioteket eller Facebook.

Tisdag 20 mars
14.00-16.00, Stadsbiblioteket

IT-verkstad

Vi hjälper dig om du har enklare frågor om din
mobiltelefon, surfplatta eller bärbara dator.
Vi hjälper dig också att komma igång med att
låna e-böcker. Drop-in, ingen tidsbokning!

Torsdag 22 mars
18.00-19.00,
Stadsbiblioteket

The Late Great
Southern Songs
Musikanterna
Tobias Wadin och
Oscar Mander ger
en inblick i folkmusikhistorien i
sjungen, spelad
och talad form.

Lördag 24 mars
12.00-15.00, Stadsbiblioteket

Sportlördag på Biblioteket

Kom och möt några av Eskilstunas idrottsföreningar! Aktiviteter för både barn och vuxna. Bland
annat berättar Smedernas klubbchef Håkan
Ringkvist om klubbens framgångar under 2017.
Håll utkik efter programmet på biblioteket eller Facebook.

APRIL
Torsdag 5 april
15.00-16.00,
Stadsbiblioteket

Noveller med
sju sorters kakor

Personal på biblioteket
högläser olika noveller
samtidigt som kaffe och
småkakor serveras.
Kostnad 50 kronor.
Biljetter i receptionen
från 22 mars.

Pär Eriksson

Fredag 6 april
09.30-10.30, Carinas Kafé

FredagsFika:
Vad har Eskilstunas
kommundirektör på nattduksbordet?

Pär Eriksson, Eskilstunas kommundirektör, berättar
om sitt intresse för litteratur och om vikten av att
läsa. Han delar med sig av sina läsupplevelser –
kanske blir det ett och annat boktips.

Tisdag 10 april
17.00-18.00, Stadsbiblioteket

Öppen scen – scenen är din!

Berätta om något du är intresserad av, visa bilder
från en resa, läs en dikt som du har skrivit eller
berätta om din förenings verksamhet. Kontakta
marie.bjornholm@eskilstuna.se om du vill medverka.

Håll utkik efter programmet på biblioteket eller Facebook.

Onsdag 11 april 18.00-19.00, Stadsbiblioteket

Alla olika, alla lika: Om romer i Sverige

Sirpa Lindelöf och Richard Nyman, Eskilstuna
kommun, ger en inblick i romsk kultur, romernas
historia och situation i dagens Sverige.

Åsa Wikforss
Pressfoto: C Sturmark

Tisdag 17 april
15.00-16.00, Contrast

Upplyst: Åsa Wikforss

Finns det alternativa fakta? Kan något vara sant
för mig men inte för dig, eller är sanning något
objektivt? Åsa Wikforss undersöker det omdiskuterade fenomenet fakta- och kunskapsresistens
från ett filosofiskt perspektiv. Ingår i programserien Upplyst om riksdagsvalet. Mer information i
separat folder.

Torsdag 19 april
18.00-19.00, Carinas Kafé

Kulturquiz

Kom och umgås på ett lättsamt sätt med frågesport – och chans att vinna priser! Quizfika finns
att köpa.

Måndag 23 april

Världsbokdagen

Kom och fira bokens dag!
Aktiviteter för både barn och
vuxna. Köp en smarrig gräddbokelse eller byt till dig en bok.
12.00-13.00, Contrast

Boksoppa

Bibliotekets personal boktipsar
om böcker av författare från
olika delar av världen. Entré
70 kronor inklusive soppa.
Biljetter i receptionen från den 9 april.

Tisdag 24 april
13.00-13.45, Contrast

På lätt svenska

Historier, skrönor och sagor på lättare och långsammare svenska med Lotta Lagerström och
Emma Gustafsson.
Tisdag 24 april
18.00-19.00, Stadsbiblioteket

Alla olika, alla lika:
Om fördomar

Pirjo Lahdenperä, professor
emeritus i interkulturell
pedagogik, talar om fördomar och om hur vi kan 		
närma oss varandra som
unika människor.

Torsdag 26 april
18.00-19.00, Contrast

Författarmöte: Henrik Fexeus

Möt författaren, mentalisten och programledaren
som har skrivit böcker om kroppsspråk, påverkan
och mentala förmågor. Henrik Fexeus är ständigt
aktuell som Sveriges ledande expert på mänskligt
beteende på ett både djupsinnigt och roligt vis.
2017 släppte han sin första skönlitterära bok,
De förlorade. Entré 50 kronor. Biljetter i
receptionen från 12 april.

Henrik Fexeus
Foto: Alexander Bello

MAJ
Fredag 4 maj
09.30-10.30, Carinas Kafé

FredagsFika:
Från öar i Mälaren
och öppna landskap
till trolska skogar

Naturreservatet
Ekbacken
		

Följ med på en guidad
tur genom kommunens
19 naturreservat tillsammans med Oskar
Forsum, naturvägledare
och biolog på kommunens
park- och naturavdelning.
Han berättar och visar
bilder på naturens mångfald och varierande karaktär.

Program för
Barn & unga
**

Eskilstuna stadsbibliotek i samarbete med
Kulturföreningen Loppan

JANUARI
Fredag 19 januari
15.00-16.30

FREDAGSMYS
med invigning av Tusen sagors rum
Sagolek, pyssel, tävlingar med mera.
För barn cirka 4-7 år.

Håll utkik efter programmet på biblioteket eller Facebook.

Lördag 27 januari
13.00-13.25, Lilla scenen

Familjeföreställning:
Litet hus med stort hjärta

Med Teater Fenix. För barn 1-3 år. En färgglad föreställning om att leka tillsammans och att dela med
sig. Biljetter säljs i receptionen från 20 januari.

Litet hus med stort hjärta

FEBRUARI
Torsdag 1 februari
16.00-17.30

Invigning av Lilla skaparverkstaden

Premiär för bibliotekets nya skaparverkstad. Prova
olika makerspace-tekniker, skapande och pyssel.
För barn 7-15 år.
Onsdag 14 februari

Alla hjärtans dag
- Vi firar kärlekens dag!
14.00-16.00 - Hjärtligt pyssel
16.00-18.00 - Black out poetry på tema kärlek!
18.00-19.00 - Alla olika, alla lika: Bryt normen!
Föreläsning med Etown Grrrl Gang om HBTQIAbegreppen och att leva som könsöverskridande
person i dagens samhälle.

Torsdag 15 februari
10.00-10.30,
Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Vi läser och leker
en saga, tipsar om
böcker, och visar
vad biblioteket kan
erbjuda. För föräldrar
och barn 0-2 år.

Fredag 16 februari 15.00-16.30

Fredagsmys

Sagolek, pyssel, tävlingar med mera.
För barn cirka 4-7 år.
Håll utkik efter programmet på biblioteket eller Facebook.

Måndag 19 februari – söndag 25 februari

Sportlov på bibblan
– Tema afterski

Kom in i värmen på biblioteket! Vi pysslar,
skapar och tittar på film tillsammans.
Håll utkik efter programmet på biblioteket eller Facebook.

Onsdag 21 februari
17.00, Contrast

Film: Everything,
everything

Vi visar ungdomsfilmen
som är baserad på Nicola
Yoons underbara ungdomsroman Ingenting och allting.
Från 12 år.
Gratisbiljetter finns att
hämta i receptionen
från 12 februari.
Fredag 23 februari
15.00, Contrast

Film: Ballerinan och uppfinnaren

Vi visar familjefilmen Ballerinan och uppfinnaren,
om vikten av att alltid följa sina drömmar. Från 7 år.
Gratisbiljetter finns att hämta i receptionen från
12 februari.
Söndag 25 februari
14.00-14.40, Lilla scenen

Familjeföreställning **
Busiga händer

Med Dockteater Tittut. För barn 2-6 år.
En saga om att gå och lägga sig, en resa kantad av
				upptäckter och 		
				äventyr. Biljetter
				säljs i receptionen
				från 20 januari.

Foto: Sigyn Stenkvist

MARS
Torsdag 1 mars
10.00-10.30, Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Vi läser och leker en saga, tipsar om böcker,
och visar vad biblioteket kan erbjuda.
För föräldrar och barn 0-2 år.
Lördag 3 mars
13.00-13.35, Lilla scenen

Familjeföreställning: Eli och Rio

Med Teater Tre. För barn 3-6 år. Följ med Eli och
Rio på ett äventyr där en tröja kan bli en byxa, en
byxa blir en hatt! En föreställning om hur vi
påverkas av vad vi väljer att ha på oss. Biljetter säljs
i receptionen från 20 januari.
Eli och Rio
Foto: Martin Skoog

Torsdag 15 mars
10.00-10.30, Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Vi läser och leker en saga, tipsar om böcker, och
visar vad biblioteket kan erbjuda. För föräldrar och
barn 0-2 år.
Fredag 16 mars 15.00-16.30

Fredagsmys

Sagolek, pyssel, tävlingar med mera.
För barn cirka 4-7 år.
Håll utkik efter programmet på biblioteket eller Facebook.

Lördag 24 mars 12.00-15.00

Sportlördag på biblioteket

Kom och möt några av Eskilstunas idrottsföreningar! Aktiviteter för både barn och vuxna. Bland annat berättar Smedernas klubbchef Håkan Ringkvist
om klubbens framgångar under 2017.
Håll utkik efter programmet på biblioteket eller Facebook.

Söndag 25 mars
14.00-14.30, Lilla scenen

Familjeföreställning
Nicke Nyfiken **

Med Teater Bambino.
För barn 2-6 år. Träffa
Nicke Nyfiken och hans
vän Mannen med den
gula hatten. I en mängd
olika upptåg och musikaliska
inslag. Biljetter säljs i
receptionen från 20 januari.

Torsdag 29 mars
10.00-10.30, Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Bebisbibblan

Vi läser och leker en saga,
tipsar om böcker, och visar vad
biblioteket kan erbjuda. För föräldrar och
barn 0-2 år.

APRIL
3 april – 7 april

Påsklov
Tema blåljus

Prova olika kriminaltekniker, lös deckargåtor,
lyssna på deckargåtor och få tips om deckare
att läsa under lovet.
Håll utkik efter programmet på biblioteket eller Facebook.

Johan Anderblad
Foto: Susanne Kronholm

Torsdag 5 april 15.00

Författarbesök: Johan Anderblad

Johan Anderblad som varit programledare för
flera barnprogram och skrivit böckerna om
Bojan kommer hit.
Torsdag 5 april 16.00

Brandutbildning
för barn

En brandman kommer
till biblioteket för att
berätta vad man ska
tänka på om det börjar
brinna.

Torsdag 12 april
10.00-10.30, Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Vi läser och leker en saga, tipsar om böcker,
och visar vad biblioteket kan erbjuda. För
föräldrar och barn 0-2 år.
Fredag 20 april 15.00-16.30

Fredagsmys

Sagolek, pyssel, tävlingar med mera.
För barn cirka 4-7 år.
Håll utkik efter programmet på biblioteket eller Facebook.

Måndag 23 april

Världsbokdagen

Kom och fira bokens dag!
Aktiviteter för både barn
och vuxna. Köp en smarrig
gräddbokelse eller byt till dig en bok.

Emma Karinsdotter
Foto: Selma Granlund

16.00-17.00

Författarbesök
Emma Karinsdotter

Emma Karinsdotter som har skrivit den underbart
roliga boken Lisbet och Sambakungen, berättar
om sin bok och sitt skrivande. För barn från 6 år.
17.30-18.00

Författarbesök
Helena Willis

Helena Willis som har illustrerat de omåttligt
populära LasseMaja-böckerna kommer på besök.

Torsdag 26 april
10.00-10.30, Tusen sagors rum

Bebisbibblan

Vi läser och leker en saga, tipsar om böcker, och
visar vad biblioteket kan erbjuda. För föräldrar och
barn 0-2 år.
Söndag 29 april
14.00-14.30, Lilla scenen

Familjeföreställning **
Vill visst!

Med Mittiprickteatern. För barn 3-6 år. En lekfull
och musikalisk föreställning om vänskap och hur
svårt det kan vara om en ska bestämma hela tiden.
Biljetter säljs i receptionen från 20 januari.

Vill visst!

MAJ
Lördag 12 maj
13.00-13.30, Lilla scenen

Familjeföreställning:
Frö

Med Teater Tre. För barn 2-4 år. Att så ett frö, odla,
bygga träd, vara ett moln, dö eller vila en smula.
En berättelse om naturens kretslopp och livets
gång. Biljetter i receptionen från 20 januari.

Frö
Foto: Martin Skoog

Fredag 18 maj

Springpride– alla olika, alla lika

Biblioteket värmer upp inför Springpride med författarbesök, tipspromenad, boktips, och ett extra
fredagsmys.
15.00-16.30

Fredagsmys
SPRINGPRIDE special

Sagolek och regnbågspyssel. För barn cirka 4-7 år.
16.30-17.30

Författarbesök:
Anna Ahlund

Träffa Anna Ahlund och ladda upp inför SpringPride med oss. I höstas kom hennes andra roman
Saker ingen ser, där vi får läsa om kärlek, sex och
relationer på en gymnasieskola där heteronormen
inte längre existerar. Hennes första bok, Du bara, är
en ovanligt ärlig kärlekshistoria om John som blir
kär i sin systers dejt Frank. Under besöket berättar
Anna Ahlund om sina böcker och sitt skrivande.

Anna Ahlund
Foto: Göran Segeholm

Sagostunder
på andra språk
Välkommen att lyssna på sagor på
olika språk i Tusen sagors rum
lördagar och söndagar under våren.

Sagostund på

KINESISKA
Lördag: 20 januari, 7 april,
& 12 maj - 13.00
Söndag: 25 februari
& 18 mars - 14.00

Sagostund på

ARABISKA
Söndag: 21 januari
& 11 februari - 14.00
Lördag: 24 mars, 14 april
& 26 maj - 13.00

Sagostund på

ENGELSKA
Lördag: 27 januari,
21 april & 5 maj - 13.00
Söndag: 25 mars
- 14.00

Sagostund på

RYSKA
Söndag: 28 januari - 14.00
Lördag: 24 februari,
10 mars &
28 april - 13.00

Saknar du något språk?
Vill du läsa saga på ditt språk?
Prata med personalen på Barn & unga,
eller skicka ett mejl till
hedvig.andersson@eskilstuna.se

Händer också
på Barn & unga
Deckarklubben

Deckarklubben träffas en måndag i månaden och
läser deckare, löser klurigheter, fikar med mera.
För barn 10-12 år. Anmäl ditt intresse på Stadsbiblioteket Barn & unga, mejl till barnavd.stadsbibl@
eskilstuna.se eller på 016-710 51 10.
Vårens datum: Måndagar 15.30-17.00
22 jan, 26 feb, 19 mars, 23 april

Tusen sagors rum

Under hela våren är det natt i vårt sagorum, med
hoande ugglor och lysande ögon bland trädgrenarna. Välkommen in till vårt sagorum – det är
öppet när biblioteket har öppet. För barn 3-7 år.
Invigning 19 januari.

Öppen scen – scenen är din!

Berätta om något du är intresserad av, visa bilder
från en resa, läs en dikt eller novell som du har
skrivit. Kontakta marie.bjornholm@eskilstuna.se
om vill medverka. Håll utkik efter programmet på
biblioteket och på Facebook. För både barn & vuxna.
Vårens datum: Tisdagar 17.00-18.00
13 februari, 13 mars och 10 april

Lilla skaparverkstaden

Testa makerspace-tekniker och olika typer av
skapande och pyssel. För barn och unga 7-15 år.
Premiär 1 februari.
Måndag-torsdag 14.00-18.00,
fredag 14.00-17.00 & söndag 13.00-15.00
(söndagsöppet, februari–mars)

Bokcirkelpåsar

Kom och hämta en bokcirkelpåse och samla
kompisarna till en bokläsarträff. I varje påse finns
minst fem böcker, och förslag på frågor. För unga
från cirka 10 år. Prata med personalen på Barn &
unga för mer information.

Skrivpåsar

Kom och hämta en skrivpåse, med
enkla skriv- och berättarövningar att
göra tillsammans eller var för sig,
att låna hem eller göra på biblioteket.
För barn från cirka 7 år.

Egen nedladdning av talböcker
för barn och ungdomar

För dig som har svårt att läsa tryckt text. Registrera
dig så kan du ladda ner och lyssna på talböcker
hemma, i skolan eller var du vill via Legimus. Obs!
Du som är under 18 år behöver din målsmans
tillstånd för att använda tjänsten. Mer information
hittar du på vår webbplats, eller ring 016-710 51 10.
Måndagar 14.00-16.00, 29 januari-23 april. Drop-in.

Följ avdelningen Barn och unga på Instagram:

@eskilstunastadsbibliotek
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