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BIBLIOTEKET 

SOMMARBOKEN FÖR BARN 
Favoriten återvänder! Läs fem böcker, fyll i häftet,  

lämna in och få en prisbok. Du kan endast få en  

prisbok men ju fler häften du lämnar in desto större  

chans har du att vinna utlottningen av sommarens  

priser.  
 

Arrangör: Familjen Helsingborg Bibliotek 

Var: Häftena hämtar du på ditt närmsta  

bibliotek eller på bibliotekets hemsida  

När: Från 14 juni och sista inlämningsdag  

är 31 augusti. Vinnarna meddelas i september Ålder: Sommarboken är för 

dig som kan läsa själv upp och är upp till 20 år. Kostnad: Gratis 

SOMMARSKATTJAKT FÖR STORA OCH SMÅ 
Hur väl känner du till din kommun? Ge dig ut och se om du kan hitta  

platserna där bilderna är tagna! Ett perfekt tillfälle att lära känna byarna i 

Svalövs kommun lite bättre och kanske hittar du ett nytt smultronställe som 

bonus. Det finns en skattjakt för varje större by i kommunen, två lite  

klurigare och en med mer allmänna saker som man kan hitta under en pro-

menad var som helst i hela kommunen. Perfekt att ta med på utflykten för 

att göra den lite mer spännande.  
 

Arrangör: Svalövs bibliotek och Familjen Helsingborg Bibliotek 

Var: Billeberga, Kågeröd, Svalöv, Röstånga och Teckomatorp. Lapparna 

finns på vår hemsida under hela sommaren och går även att hämta på 

biblioteken. När: Under hela sommarlovet Ålder: Alla Kostnad: Gratis 

BLANDAD KOMPOTT FÖR BÅDE BARN OCH VUXNA 
Billeberga bibliotek säljer gallrade böcker hela  

sommaren eller så länge lagret räcker.  

Bilderböcker, pocket, deckare, kapitelböcker,  

faktaböcker. Kom och fynda! . 

 

Arrangör: Billeberga bibliotek Var: Billeberga bibliotek  

När: Hela sommaren under bibliotekets öppettider  

Kostnad: Fem kronor per bok eller fyll en kasse  

för 30 kronor 



BIBLIOTEKENS ÖPPETTIDER UNDER SOMMAREN 
Billeberga bibliotek: 

Tisdagar: 10-13 och 14-18:30, fredagar: 10-13 och 14-16:30 

Midsommarafton 25 juni: stängt 

12 juli till 15 augusti: enbart öppet fredagar 14:30-18:30 

 
Kågeröds bibliotek: 

Tisdagar: 10-13 och 14-18:30, fredagar: 10-13 och 14-16:30 

Midsommarafton 25 juni: stängt 

12 juli till 15 augusti: enbart öppet tisdagar 14:30-18:30 
 

Röstånga bibliotek: 

Måndagar: 10-13 och 14-16:30, torsdagar: 10-13 och 14-18:30 

24 juni: 10-13 och 14-15 

12 juli till 15 augusti: enbart öppet torsdagar 14:30-18:30 

 
Svalövs bibliotek: 

1 juni till 31 augusti: 

Måndagar: stängt, tisdagar: 10-17, onsdagar: 13-17, torsdagar: 10-19, 

fredagar: 13-17, lördagar: stängt, söndagar: stängt 

24 juni: enbart öppet 10-15. Midsommarafton 25 juni: stängt 

 
Teckomatorps bibliotek: 

Måndagar: 10-13 och 14-18:30, torsdagar: 10-13 och 14-16:30 

24 juni: 10-13 och 14-15 

12 juli till 15 augusti: enbart öppet måndagar 14:30-18:30 

CINEASTERNA 
Cineasterna är en strömmande filmtjänst för  

landets bibliotek. Just nu innehåller den 3000  

filmer från 82 länder och 52 språk. För att se en  

film behöver du ett bibliotekskort hos oss. Det är gratis och det kostar inte 

heller något för dig att titta på filmen: https://www.cineasterna.com/sv/ 

VÄRLDENS BIBLIOTEK 
Världens bibliotek är en fri digital tjänst för  

mångspråkiga böcker. Världens bibliotek är  

öppen för alla i Sverige. Du behöver registrera  

dig med din e-postadress och befinna dig i  

Sverige för att kunna låna: 

https://varldensbibliotek.se/ 



KULTURVERKET 

SKAPARVERKSTAD 
Varje fredag under sommaren är du välkommen  

att bygga fågelholkar och insektsbon.  

Arrangör: Kulturverket i Svalöv  

Var: Persbo i Svalöv  När: Fredagar kl.14 

Kostnad: Gratis 

MUSIKSTUDIO 
Spela in och producera musik tillsammans  

med Kulturverket.  
 

Arrangör: Kulturverket i Svalöv  

Var: Persbo i Svalöv När: Datum och tid  

kommer deltagare och ansvariga överens  

om efter hand Anmälan: Till Thomas: 073-6546613  

eller Rasem: 070-4603036 Kostnad: Gratis 

MÅNDAGSHÄNG 
Kom och delta i kulturverkets måndagshäng!  

Dans, bakning, matlagning, sömnad, virkning,  

fotboll, brännboll och mycket mer. 
 

Arrangör: Kulturverket i Svalöv  

Var: Persbo i Svalöv När: Måndagar under 

sommaren, kl.16-20  

Anmälan: kulturverketsvalov@gmail.com  

Kostnad: Gratis 

CAMPING FINJASJÖN 
Följ med kulturverket på camping! 
 

Arrangör: Kulturverket i Svalöv 

Var: Finjasjön När: 3-5 augusti.  

Tid meddelas deltagare efter anmälan  

Ålder: Barn som deltar ska ha vuxet  

sällskap med sig.  

Anmälan: kulturverketsvalov@gmail.com.  

Kostnad: Gratis 



GOTT OCH BLANDAT 

SKÅNELIN - SKÅNES LINCENTRUM 
Här kommer sommarens program! 

Utställning med Hemslöjden Skåne (Landskrona). Linneproduktet från bland 

annat Klässbol och Växbo samt broderier och linnetwist 

När: 5 juni kl. 11-15 

Utställning, tema meddelas på hemsidan: www.skanelin.se 

När: 3 juli kl. 11-15 

Fiberdag med nässlor, hampa och lin. Deltar gör  

Föreningen Nällorna och Maria Brorsson, hampaodlare samt Skånelin 

När: 7 augusti, kl. 11-15 

 

Arrangör: Skånelin, Skånes Lincentrum Var: Skånes Lincentrum, Knutstorps 

Borg, Kågeröd Info: www.skanelin.se 

FRIDHEMS SOMMARBAR 
Fridhems sommarbar är tillbaka.  

Under sex söndagar i sommar bjuder  

Fridhem in till fest med mat och dryck  

och spännande gästartister. Så håll  

koll på sociala medier, för detta vill ni  

inte missa! 

 

Arrangör: Fridhems folkhögskola 

Var: Fridhems folkhögskola, Svalöv 

När: Söndagarna 27/6, 11/7, 18/7, 1/8 och 8/8, från kl. 18 

Ålder: Du som är över 18 år Kontakt: Daniel Söderlind:  

daniel.soderlind@fridhemsfolkhogskola.se Obs! Reservationer för ändringar 

gällande rådande gällande regler och restriktioner 

SOMMARKONCERTER 
Sommarkoncerter i Röstånga 

 

Arrangör: Kulturföreningen Akustik  

Var: I anslutning till Stationen i Röstånga 

När: Programmet är inte helt spikat ännu.  

För mer information om artister, tid och  

plats kontakta kulturföreningen Akustik i Röstånga.  

Info@kfakustik.se eller 073-6447738 Kostnad: Gratis 

http://www.skanelin.se/
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GUIDAD UTFLYKT TILL SVENSTORP-BOLSHUSFÄLAD 
I denna rundtur i kommunens naturreservat berättar guiden om natur- och 

kulturvärden på området. Svenstorp-Bolhus fälad är ett varierat  

naturreservat med fäladsmarker i norr, fuktängar i söder och mindre  

skogspartier spridda över området. Den varierade miljön utgör grunden för 

en rik och mångfaldig flora. Närmre 300 arter har rapporterats från  

reservatet, däribland desmeknopp, klockgentiana och granspira.  

 

Arrangör: Svalövs kommun Var: Vi möts vid den lilla parkeringen vid  

infarten till naturreservatet När: 18 augusti, kl. 18-19.30 

Ålder: Rundturen passar för alla åldrar Obs! Tänk på att ta på er bra skor 

och kläder efter väder. Se Svalövs kommuns evenemangskalender för  

den senaste informationen Föranmälan: Balthazar Mandahl Forsberg:  

0418-475420, balthazar.forsberg@svalov.se 

Ha en skön sommar! 

mailto:balthazar.forsberg@svalov.se


MEDVERKANDE KULTURAKTÖRER 

Detta är Kultursommaren 2021 i Svalövs kommun.  

Vill du också publicera kulturaktiviteter som  

organiseras i Svalövs kommun? Skicka ett mejl till  

Carolina Thelin, carolina.thelin@svalov.se 
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