
Hej alla glada, 

 

Solen skiner ute men vintern ger sig inte och det är HALT - var försiktiga. 

 

Några små saker 

1. Ert medlemskort kom i SENIOREN nr 2 som ni fick nyligen - ta ut det och ha det i 

plånboken - skall bla visas på Sweet&Pure när ni utnyttjar deras rabatt. Och ang Senioren - 

några har fått 2 ex av den trots att ni inte vill - maila siv.flodqvist@gmail.com så ordnar hon 

ändring. Liksom om ni INTE fått den.  

 

2. Bussturen onsdagen den 18 april är redan överbokad så vi har bara väntelisteplatser att 

erbjuda. Kul att det är populärt men synd om er som inte anmält er än! Vi får kanske upprepa 

nästa vår. Men vi har mycket annat trevligt - tänk på stadsplaneringen den 26 april och Göta 

kanalturen den 14 juni bla. 

 

3. Så till vår förträfflige bokhandlare - här finns 3 intressanta författarbesök. 

Alla sker kl 1500 i biblioteket. 

 

a. 7 april - Fd partisekreteraren och arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin som har 

skrivit boken MÖTEN - dvs en massa intressanta personer han haft förmånen att möta Bill 

Gates, Carl Bildt, Helmut Kohl men också en helt okänd norsk motståndsman med flera. 

 

b. 28 april - Nu är det äntligen dags för ny bok av Lasse Westman. EUROPA KAN DRA 

NÅGOT GAMMALT ÖVER SIG. Och naturligtvis är allt sant - på det Westmanska viset 

förstås. 

 

c. 12 maj - Vi kommer nog alla ihåg vad vi gjorde när Olof Palme mördades. En som minns 

det bättre än de flesta är nog den då 17 - åriga Anna Hage. Hon var först på plats och försökte 

rädda livet på Sveriges Statsminister. Nu mer än 30 år efteråt berättar hon om sina 

upplevelser. 

 

Efteråt försäljning och boksignering. Och kl 1500 var det     

 

Hoppas vi ses hälsar Ingegerd och Annika bokhandlare !   
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