
 
 
Unna dig avkoppling i vinter genom att 
vara med i vår vinterläsning för vuxna. Läs 
3 eller fler böcker och få en pocketbok i 
present. Självklart läser du på det sätt och 
på det språk som passar dig bäst. 
 
Fyll i och lämna in läshäftet på Forshaga 
eller Deje bibliotek senast 31 januari. Du 
får bara delta en gång.  
 
 

En God Jul & ett Gott Nytt År  
önskar vi dig! 

 
 
Namn: 

 
 
 
 

Forshaga bibliotek 
Malmgatan 2A / Box 93 
667 32 FORSHAGA 
054-17 22 20 
bibliotek@forshaga.se 
 
Deje bibliotek 
Brogatan 11 
669 30 DEJE 
0552-446 60 
deje.bibliotek@forshaga.se 
 
www.bibliotekvarmland.se 
www.facebook.com/forshagabibliotek 

Forshaga bibliotek  
23 december   10.00-15.00 
24—26 december  STÄNGT 
27 december   10.00-18.00 
28 december   10.00-18.00 
29 december   10.00-17.00 
30 december   10.00-15.00 
31 december—1 januari STÄNGT 
2 januari   10.00-17.00 
3 januari    10.00-18.00 
4 januari   10.00-18.00 
5 januari   10.00-15.00 
6 januari   STÄNGT 
 

Deje bibliotek 
23 december-8 januari STÄNGT  
 
Under julstängningen är Deje bibliotek 
fortfarande tillgängligt via Meröppet: 
 

Måndag-onsdag  06.00-22.00 
Torsdag   STÄNGT 
Fredag-söndag  06.00-22.00 
 

 
 

Observera att bibliotekens öppettider  

kan komma att förändras.   
 

mailto:deje.bibliotek@forshaga.se


Kategori 1:  En bok med jul, snö eller 
vinter i titeln 

Titel och författare: 

 

 

Kategori 2: En bok med ett rött       
omslag  

Titel och författare: 

 

 

Kategori 3: En bok med en  

kärlekshistoria 

Titel och författare: 

 

 

Kategori 4: En bok som utspelar sig i 
ett vintrigt landskap  

Titel och författare: 

 

 

 

Kategori 5:  En bok med en klurig  

mordhistoria 

Titel och författare: 

 

 

Kategori 6: En bok som utspelar sig 
förr i tiden 

Titel och författare: 

 

 

Kategori 7:  En bok om en person som 
finns/funnits på riktigt  

Titel och författare: 

 

 

Kategori 8: En bok som någon             
rekommenderat 

Titel och författare: 

 

 

Kategori 9: En bok vars omslag du 
verkligen gillar 

Titel och författare: 

 

Kategori 10: En bok med ett djur i  

berättelsen 

Titel och författare: 

 

 

Kategori 11: En bok som blivit tv-serie 
eller film 

Titel och författare:  

 

 

Kategori 12: En bok som du velat läsa 
länge  

Titel och författare:  

 

 

 

Behöver du lästips? 

Titta in på bibliotekvarmland.se eller 
på bibliotekets Facebooksida för en 
massa bra tips.  


