
På huvudbiblioteket

adr. Stallbacken 2

”Titta på Kyrkslätt”. Kika in i titthålet och 

identifiera var i Kyrkslätt fotot är taget. Bland 

alla som svarat lottar vi ut 3 bibliotekskassar.

Vad ska det nya biblioteket heta? Vi söker ett 

lämpligt namn med hjälp av en idétävling 

som startar under Kyrkslättsdagarna och 

pågår till slutet av september. Du kan delta i 

idétävlingen genom att fylla i ett 

webbformulär. Länken till formuläret finns på 

bibliotekets webbsidor fr.o.m. 23.8.

Ta ett kompisfoto tillsammans med Pelle 

Svanslös i ett sagolandskap i invånarparkens 

green screen verkstad. Du får själv välja det 

sagolandskap du önskar och det ställe där du 

vill ha ditt eget foto. Fotograferingen sker 

framför en grön duk, och det färdiga fotot 

skickas med detsamma till förälderns eller 

vårdnadshavarens e-post.

Pelle Svanslös har tappat sin rosett! Fäst 

rosetten på Pelle, så får du med dig en liten 

kattring eller en annan kattfigur.

Pyssla kattbokmärken. Skapa dig ett roligt 

bokmärke med kattmotiv.

Presentation av legorobotar. Kom och pröva 

hur robotarna fungerar.

På barn- och 

ungdomsavdelningen Mesta 

adr. Kyrkstallsvägen 2

Vinylhörnan. På övre våningen i Mesta kan 

du lyssna på och låna vinylskivor och 

samtidigt passa på att diskutera med 

musikbibliotekarien.

T-tröjverkstad. Designa din t-tröja med ett fint 

mönster eller en fin text som görs med 

vinylskärare och som sedan trycks på tyget 

med värmepress. Ta egen tröja med!

Vi pysslar och syr i Mesta med temat Pelle 

Svanslös kl. 10.30–13.30. Välkommen med!

Vad ska det nya biblioteket heta? Vi söker ett 

lämpligt namn med hjälp av en idétävling 

som startar under Kyrkslättsdagarna och 

pågår till slutet av september. Du kan delta i 

idétävlingen genom att fylla i ett 

webbformulär. Länken till formuläret finns på 

bibliotekets webbsidor fr.o.m. 23.8

Läshunden Cessan är anträffbar vid Mesta 

kl. 10–11. Du får information om 

läshundsverksamheten och du kan klappa 

Cessan. 

Bokbussen Ella 

vid Mesta

adr. Kyrkstallsvägen 2

Eleverna vid Kyrkslätts bildkonstskola gör 

ansiktsmålningar med kattmotiv.

Föreviga dig själv vid Pelle Svanslös 

titthålsvägg – med eller utan ansiktsmålning.

Pelle Svanslös besöker under dagens lopp 

huvudbiblioteket, Mesta och bokbussen Ella. 

Lyckas du hitta honom? Om du vill kan du ta 

en selfie med Pelle. Hendrik Andersson 

spelar Pelle, som har maskerats av Jessica 

Picasso.

Kyrkslätts-

dagen

lör 24.8.2019

Det händer

på biblioteket

kl. 10–14


