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21 februari-25 februari 
HÄMTPYSSELPÅSAR OCH TIPSPROMENAD 
Hämta en gratis påse med olika pyssel på ditt närmaste bibliotek! Pysslen 

är olika svåra och det kan vara bra att pyssla med en kompis eller med en 

vuxen. Begränsat antal påsar - först till kvarn! Tipspromenad utanför 

Svalövs bibliotek. Du som lämnar in dina svar till biblioteket deltar i  

utlottningen av ett fint pris! 
 

Arrangör: Kommunens bibliotek Var: På Billebergas, Kågeröds, Röstångas, 

Svalövs och Teckomatorps bibliotek När: Under bibliotekens öppettider 

Ålder: 6-12 år Info: biblioteket@svalov.se eller 0418-475130   

21 februari 
SAGOSTUND  
Vi läser några sagor och har det mysigt! 

 

Arrangör: Röstånga bibliotek Var: Röstånga bibliotek  

När: Måndag 21februari, kl.10.30-11.30 Ålder: 2-5 år  

Anmälan: rostangabibliotek@svalov.se eller 0435-781054 

21 februari 
KREATIV VERKSTAD 

Kom och gör armband och halsband av pärlor, skapa din egen figur av 

kottar, måla, rita och laminera ditt eget bokmärke. 

 

Arrangör: Teckomatorps bibliotek Var: Teckomatorps bibliotek 

När: Måndag 21 februari, kl.15-17 

Ålder: Från 8 år eller i en vuxens sällskap 

Kontakt: teckomatorpsbibliotek@svalov.se eller 0418-475143 

21 februari 
BIO PÅ BARNVINDEN 
Filmvisning. Biblioteket bjuder på saft och popcorn!  
 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs biblioteks vind  

När: Måndag 21 februari kl.15.30-17. Samling i bibliotekets 

entré kl.15.30 Ålder: 6-9 år OBS! Begränsat antal platser - först till kvarn!  

Anmälan: jessica.classon@svalov.se 

21 februari 
BLACKOUTPOESI 
Skapa en ny dikt från gamla böcker och gör en fin tavla! 
 

Arrangör: Röstånga bibliotek Var: Röstånga bibliotek  

När: Måndag 21 februari kl.14-16.30  

Anmälan: rostangabibliotek@svalov.se/0435-781054 
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22 februari 
SAGOSTUND  
Vi läser några sagor och har det mysigt! 

 

Arrangör: Billeberga bibliotek Var: Billeberga bibliotek 

När: Tisdag 22 februari, kl.9-10 Ålder: 2-5 år 

Kontakt: billebergabibliotek@svalov.se eller 0418-475329  

22 februari 
BOKCAFÉ 

Gillar du att läsa? Kom till bibblan och få boktips av bibliotekarierna! Du får 

också gärna berätta om dina favoritböcker. Vi bjuder på fika!  
 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek När: Tisdag 22 februari, 

kl.14.30-15.30 Ålder: 9-12 år Anmälan: jessica.classon@svalov.se  

OBS! Begränsat antal platser - först till kvarn! 

22 februari 
EN SAGOLIK STUND 
Kom och lyssna på sagor och berättelser på  

barnavdelningen! Kanske vill du vara med och berätta?  
 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek  

När: Tisdag 22 februari, kl.10.30-11.00 och 11.30-12 Ålder: 6-8 år Drop in! 

23 februari 
WORKSHOP I ROBLOX STUDIOS 
Lär dig att skapa egna spel i Roblox! Ungdomar från Hemkodat visar hur du 

använder programmet Roblox studios för att bygga dina egna  

spelvärldar. Det finns ett antal datorer att låna. Du kan också ta med egen 

bärbar dator.  
 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek När: Onsdag 23 februari, 

kl.10-12, fortsätter kl.13-15. Mellan kl.12-13 kan du sitta i biblioteket och äta  

matsäck som du själv tar med dig. Ålder: 9-12 år. OBS! Begränsat antal  

platser, förtur till de som inte deltog på höstlovet 2021 

Anmälan: jessica.classon@svalov.se. Ange om du vill låna dator och om du 

deltog på höstlovets workshop. Du får besked via mail senast  

tisdag 22/2 om du fått en plats 

24 februari 
BIO PÅ BARNVINDEN 
Filmvisning. Biblioteket bjuder på saft och popcorn!  
 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs biblioteks vind När: Torsdag 24  

februari kl.15.30-17. Samling i bibliotekets entré kl.15.30 Ålder: 10-12 år  

OBS! Begränsat antal platser. Anmälan: jessica.classon@svalov.se 
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26 februari 
LÖRDAGSTEATER: SAGOFEN ISADORA  
Sagofen Isadora är tillbaka med Berättelsen om den  

mystiska skogen som handlar om Jonny som plötsligt  

försvinner. När hans syskon letar efter Jonny så hittar  

de en dörr och bakom den finns en mystisk skog.  

Kan Jonny finnas därinne? 

 

Arrangör: Svalövs bibliotek Var: Svalövs bibliotek 

När: Lördag 26 februari, kl.14-ca kl.14.30 Ålder: 3-5 år  

OBS! Begränsat antal platser Föranmälan:  

Svalövs bibliotek: biblioteket@svalov.se eller 0418-475130  

Vi  
ses! 

25 februari 
SPORTLOVSKUL - SAGOSTUND  
Vi läser några sagor och har det mysigt! 

 

Arrangör: Kågeröds bibliotek Var: Kågeröds bibliotek  

När: Fredag 25 februari, kl.9.30-10.30 Ålder: 4-5 år 

Kontakt: kagerodsbibliotek@svalov.se eller 0418-475337  

24 februari 
SPORTLOVSKUL - KREATIV VERKSTAD 

Kom och gör armband och halsband av pärlor, skapa din egen figur av 

kottar, måla, rita och laminera ditt eget bokmärke. 

 

Arrangör: Teckomatorps bibliotek Var: Teckomatorps bibliotek 

När: Torsdag 24 februari, kl.10.30-12.30 

Ålder: Från 8 år eller i en vuxens sällskap 

Kontakt: teckomatorpsbibliotek@svalov.se eller 0418-475143 

24 februari 
BLACKOUTPOESI 
Skapa en ny dikt från gamla böcker och gör en fin tavla! 
 

Arrangör: Röstånga bibliotek Var: Röstånga bibliotek  

När: Torsdag 24 februari, kl.14-16.30  

Anmälan: rostangabibliotek@svalov.se eller 0435-781054 
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