
Lättlästa bokmässan i Växjö 2014

Tänd läslampan!
Nu händer det igen! Kom och ta del  

av lättlästa böcker, högläsning, tävlingar,  

fika och överraskningar. Kom och lyssna,  

upplev och inspireras i höstmörkret. Det blir  

bokbord med roliga, intressanta och spännande  

teman. Utställningar med lättlästa nyheter,  

begriplig samhällsinformation och utbildningar.  

Vi lottar ut fina bokpriser. Mässan är gratis.

Tid: Torsdagen den 23 oktober 2014,

Bokmässan är öppen från 10.00 till 16.00.

Plats (OBS! Ny lokal): Tipshallen, C-salen,  

Hejaregatan 7, Växjö.

Upplysningar: Frågor besvaras av Kennerth Björn 

på e-post: fub@vaxjo.fub.se eller mobiltelefon: 070 – 233 87 32.

Bokmässan är ett samarbete mellan FUB, Centrum för lättläst,  

Studieförbundet Vuxenskolan, ABF, Växjö kommun och Länsbibliotek Sydost.

Välkommen!



Tänd läslampan 2014!
Program På SCENEN:
9.30-10.00  
Invigning av Chatarina Kåberg. Parkettens husband The recover  
framför sköna covers i olika genrer i högt och lågt tempo.

10.10-10.30  
makt i media - en nyhetssajt av personer med funktionsnedsättningar.
makt i media är ett projekt som vill göra alla delaktiga i digitala medier. De arbetar  
med film, reportage, fotografi, webb-radio och texter. Verksamheten vill knyta till sig  
skribenter, film- och fotointresserade från hela Sverige. Lyssna till hur de arbetar  
och ta del av deras första film. 

10.40-11.10 
Cecilia Davidsson berättar om skrivande och lättläst moberg.
Cecilia Davidsson är författare och lärare i skrivande vid Linnéuniversitet i Växjö.  
Hon skriver för både barn och vuxna, senast boken  heter Lill-Pär och jag .  
Cecilia debuterade som lättläst författare 2006, med romanen Kafé Löftet .  
Just nu arbetar hon på en lättläst version av Vilhelm Mobergs Utvandrarna.

11.20-11.40 
Lyssna och läs – SpeakApp hjälper dig att öka din läsförståelse.
Evalena Habel arbetar på  Iris Hjälpmedel  med kognition och kommunikation.  
Hon jobbar med hjälpmedel för läsande och skrivande, koncentration och fokus,  
tid och minne, ordning och planering samt syn. 

13.00-13.20 
makt i media (läs mer ovan).

13.30-14.00 
Cecilia Davidsson (läs mer ovan).

14.10-14.30 
Iris (läs mer ovan).

14.40-15.00 
riktigt lätta och riktigt bra berättelser. 
Tom Weegar från Centrum för lättläst presenterar LL-förlagets lättaste böcker. 

15.10
The recover framför sköna covers i olika genrer i högt och lågt tempo.

16.00 avslutning.



BOKMÄSSA  i  Tipshallen, C-salen, Hejaregatan 7, Växjö.

Ovan finns en karta över området för bokmässan.

Ovanför mässhallen finns Restaurang Tipshallen som kan
tillhandahålla såväl lunch som fika till bra priser. Du når
dem på telefon 0470-77 74 94 om du undrar över något.

Det finns bra parkeringsmöjligheter inom Arenastaden.
Enklast är det att komma via Hejaregatan.

Om du åker Stadsbuss är det linje 4 + 8 på Hejaregatan
och linje 3 på Storgatan. Se kartan ovan.

Frågor besvaras av Kennerth Björn på:
fub@vaxjo.fub.se  eller  mobil: 070 – 233 87 32

V Ä L K O M N A !
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