Förslag till åtgärd för att öka antalet besök på biblioteken:
Öka antalet aktiviteter på biblioteken (rödmarkerade aktiviteter är aktiviteter som är nya för hösten
och blå aktiviteter är fortfarande under planering).

Tyresö c
Pyssel för barn
varje onsdag under
sommarlovet

Strand
Pyssel för barn
varje tisdag under
sommarlovet

Trollbäcken
Pyssel för barn
varje torsdag under
sommarlovet

Filmvisning
Varje regnig dag under
sommarlovet

Filmvisning
Varje regnig tisdag under
sommarlovet

Filmvisning
Varje regnig torsdag under
sommarlovet

Biblioteket i Tyresö c 50 år!
Lördag 27/8
Födelsedagskalas med tårta,
tävlingar, pyssel, fiskdamm
och bokbord.

Biblioteket i Strand 10 år!
Lördag 27/8
Födelsedagskalas med tårta,
tävlingar, pyssel, fiskdamm

Biblioteket i Trollbäcken
30 år!
Lördag 27/8
Födelsedagskalas med tårta,
tävlingar, pyssel, fiskdamm

Vicke vire
Annorlunda sagolek med
dans och musik. För barn 1-3
år med föräldrar och syskon
30.9

Vicke vire
Annorlunda sagolek med
dans och musik. För barn 1-3
år med föräldrar och syskon
9.9

Tummetott
Rim och ramsstund
(barn max 12 månader)
25.10
6.12
Sagor och pyssel med Emely
Lördag 8/10 kl 11.30
Unga läser för barn

Tummetott
Rim och ramsstund
(barn max 12 månader)
5.10

Vicke vire
Annorlunda sagolek med
dans och musik. För barn 1-3
år med föräldrar och syskon
21.10
9.12
Tummetott
Rim och ramsstund
(barn max 12 månader)
20.9

Språkcafé
Varje onsdag klockan 11
under sommarlovet

Sagostund på finska
Lördagar kl 13.30
24/9
29/10
26/11
7/12
Samarbete med Finska
föreningen

Seniorsurf
Varje måndag kl. 14.00
Samarbete med SeniorNet
Tyresö
Sagolek
Vi läser, leker och sjunger
gammalt och nytt.

30/8
13/9
11/10
8/11
22/11
Skrivklubb
Tycker du om att skriva
berättelser? För dig som är
ca 9-12 år.
Vi gör skrivövningar, leker
med ord, läser varandras
texter, fikar & har kul!

5/9
3/10
7/11
5/12
Språkcafé
Ett forum för att träna språk,
mötas och lära varandra om
våra olika seder och kulturer.
Onsdagar kl 11
Samarbete med Väntjänst
Tisdagsklubben
Roliga aktiviteter för dig
mellan 7-13 år
6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10,
11/10, 18/10, 25/10, 8/11,
15/11, 22/11, 29/11, 6/12,
13/12
Digitala torget
Få hjälp med e-tjänster
Varje onsdag kl 13

Dyslexiveckan
3 – 9 oktober
Legimus drop-in?

Dyslexiveckan
3 – 9 oktober
Legimus drop-in?

Dyslexiveckan
3 – 9 oktober
Legimus drop-in?

Programmering för barn
Aktivitetet under emedborgarveckan, höstlovet
eller Kultur i höstmörkret?

Programmering för barn
Aktivitetet under emedborgarveckan, höstlovet
eller Kultur i höstmörkret?

e-medborgarveckan
3 – 9 oktober
Aktiviteter i Tyresö c
tillsammans med andra
enheter och förvaltningar
Programmering för barn
Aktivitetet under emedborgarveckan, höstlovet
eller Kultur i höstmörkret

Stickcafé
Välkommen att sticka, fika
och umgås
Tisdagar under hösten
Klockan 13.30

Höstlovet
31/10 till 4/11

Höstlovet
31/10 till 4/11

Höstlovet
31/10 till 4/11

Aktiviteter på Kvarnhjulet
tisdag + onsdag tillsammans
med Kulturenheten,
Kulturskolan och
fritidsgårdarna

Tävling och pyssel

Tävling och pyssel

Kultur i höstmörkret
14/11 till 19/11

Kultur i höstmörkret
14/11 till 19/11

Sagostund
författarbesök – för
allmänheten + inbjudna
grupper från förskolan

Sagostund
författarbesök – för
allmänheten + inbjudna
grupper från förskolan

Adventsmys på bibblan
Lördag 26/11
Pyssel, filmvisning, tävling

Adventsmys på bibblan
Lördag 26/11
Pyssel, filmvisning, tävling

Tävling och pyssel på
biblioteket
Kultur i höstmörkret
14/11 till 19/11
Bokmingel
15/11 kl 17.30
Föreläsning av PC för alla
Kultur på nätet
Torsdag 17/11 kl 14
Samarbete med SeniorNet
Tyresö
Adventsmys på bibblan
Lördag 26/11
Pyssel med Anne-Marie,

filmvisning, tävling, glögg
och pepparkakor

glögg och pepparkakor

glögg och pepparkakor

Inbjudna grupper från BVC
15.9
27.9
13.10
10.11
17.11
15.12
Öka antalet aktiviteter utanför biblioteken.
Under sommaren har biblioteket varit runt på olika platser för att marknadsföra verksamheten:

Nationaldagsfirandet i
Stadsparken
Utdelning av information
och gåvocheck på bok till alla
barn
Popup-aktivitet
Vid Albybadet i samband
med fritidsgårdarnas
dagkollo
Spontanbesök
i Skateparken, vid
Strandbadet, Kumlabadet,
Albybadet och vid Barnsjön
under sommarlovet
Utdelning av information
och gåvocheck på bok till alla
barn
Popup-aktivitet
i Granängsringen
Pokémonjakt, origamipyssel,
tävlingar och fika
Tyresöfestivalen
Pokémonjakt, samtal kring
önskemål om inköp till
tidskriftshyllan, utdelning av
information till seniorer

