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25 FEB (tis) kl. 19.00 – Trädgård - himmel eller helvete?                                      

Stadsbiblioteket. Trädgårdsdesignern Heidi Palmgren är bl.a. aktuell                               

med en ny visningsträdgård på Norrviken och har även medverkat i                                          

TV-program som Sköna söndag och Gröna rum.                                                                                               

Entré 100 kr. Fika ingår. Sista anmälningsdag 21/2 och anmälan görs                                        

till Margareta på tfn. 0704–967494 eller till Garden@lts-kamelia.se                                          

I samarbete med Laholms trädgårdsförening 

 

10 MARS (tis) kl. 19.00 – Musik på biblioteket                                         

Stadsbiblioteket. Edward C Johansson och Jörgen Persson bjuder på svenska 

klassiker, med inslag av allt från schottis till country och rock’n’roll. Det blir 

ett svensk-amerikanskt smörgåsbord i ord och ton.                                                           

Ingen föranmälan. Fri entré.                                                                                                

I samarbete med Hallands bildningsförbund och Region Halland. 

 

18 MARS (ons) kl. 10.00-12.00 – Ny på nätet: Prova virtual reality-

glasögon                                                                                                                             

Stadsbiblioteket. För dig som kanske är äldre eller aldrig provat förut.                                                                                                                                      

Fika till självkostnadspris.                                                                                     

Begränsat antal platser. Föranmälan på tfn. 0430-151 51, 151 50 eller till 

biblioteket@laholm.se                                                                                                             

Kostnadsfritt. 

 

19 MARS (tor) kl. 10.00-12.00 – Ny på nätet: iPad                                           

Stadsbiblioteket. 2-timmarskurs för dig som vill lära dig grunderna för hur du 

använder din iPad. Obs, vi visar endast iPad! (På baksidan av plattan ska 

finns ett äpple.)                                                                                                                             

Fika till självkostnadspris.                                                                                        

Begränsat antal platser. Föranmälan på tfn. 0430-151 51, 151 50 eller till 

biblioteket@laholm.se                                                                                    

Kostnadsfritt. 

 

24 MARS (tis) kl 18.00 – Poetry slam                                                  

Stadsbiblioteket. Tävling för alla åldrar i poetry slam.                                                               

Mer information kommer senare på bibliotekets webbsida 

www.laholm.se/bibliotek 
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              HELA HALLAND LÄSER  
1 APRIL (ons) kl 18.00 – 19.30 – Bokträff om Anna Takanens bok 

Stadsbiblioteket. Tillsammans diskuterar vi Anna Takanens bok, Sörjen 

som blev, utifrån ett givet tema där dina tankar och känslor spelar en stor 

roll. Boken finns att låna på Stadsbiblioteket. Vi bjuder på fika.                     

Begränsat antal platser. Föranmälan på tfn. 0430-151 51, 151 50 eller på 

biblioteket@laholm.se 

     
 

                                                                        

 
 

31 MARS (tis) kl. 14.00 - Biblioteket bjuder på boktips med kaffe och kaka 

Stadsbiblioteket. Personalen berättar om sina favoritböcker, vi fikar 

tillsammans och Kulturskolan står för musiken. 

Föranmälan senast 30 mars på tfn. 0430-151 50/151 51 eller till biblioteket@laholm.se                                     

Fri entré.        

     

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

14 APRIL (tis) kl 19.00 – Anna Takanen 

Stadsbiblioteket. Takanen berättar om sin bok Sörjen som blev.                                                                                                                                                         

Boken är en ömsint berättelse om hur författarjaget långsamt och alltmer  

smärtsamt nystar upp sin pappas familjehistoria och hur det är att vara barn                             

till ett krigsbarn. Pappan och dottern åker till Finland, de pratar, han är                               

länge tyst, men hon får honom att berätta mer och mer tills de båda inser                                     

att krig aldrig lämnar en i fred.                                                                                                    

Ingen föranmälan. Fri entré.                                                                                                                 

I samarbete med Region Halland.  

 

UNDER SENARE DELEN AV APRIL – kommer ytterligare ett program     

i anslutning till temat i Hela Halland läser. Mer information kommer att 

finnas på bibliotekets webbsida www.laholm.se/bibliotek och på 

Stadsbiblioteket.                                                                                           

 

13 MAJ (ons) kl. 10.00 – Talboksträff med fika 

Stadsbiblioteket. Bibliotekarie Anna Björk tipsar och berättar om nya 

talböcker och så fikar vi tillsammans.                                                                

Du som inte är medlem i Synskadades förening anmäler dig på 

Stadsbiblioteket eller på tfn. 0430-151 51, 151 50. Fri entré.                                                                                                                   

I samarbete med Synskadades förening Laholm. 
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Välkomna till 

Laholms bibliotek! 

 

Stadsbiblioteket 

Stadshuset, tel. 151 50, 151 51 

 biblioteket@laholm.se 

Måndag – torsdag        10.00 - 19.00 

Fredag              10.00 - 17.00 

Lördag              10.00 - 13.00 

Tidningshörnan är även öppen                 

mån-fre 8-10 

 

Knäreds bibliotek 

Knäredsskolan, tel. 158 43 

knaredsbibliotek@laholm.se 

Måndag               14.30 - 18.30 

Onsdag               14.00 - 17.00 

          Fredag               10.00 – 12.00 

         Med reservation för ändrade tider 

 

Veinge bibliotek 

Veingeskolan, tel. 156 49 

veingebibliotek@laholm.se 

Måndag, torsdag 15.30-18.30 

Onsdag                  13.00-16.00 

         Med reservation för ändrade tider 

 

 

Våxtorps bibliotek 

 Våxtorpsskolan, tel. 150 88 

 vaxtorpsbibliotek@laholm.se 

 Måndag, torsdag 15.00 - 18.30 

 Tisdag  13.30 - 15.30 

 Med reservation för ändrade tider 

 

Bokbussen 

Tel. 070-208 41 60 el.                                                               

151 50, 151 51 

bokbussen@laholm.se 

För turlista, ring eller se: 

www.laholm.se/bibliotek 

Observera att andra tider gäller               

under sommaren 
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