
Seminariet Boken på arbetsplatsen genomförs för femte året i rad på Brunnsviks 
folkhögskola utanför Ludvika 24–26 oktober 2005. Tanken är att skapa och 
vidareutveckla mötesplatser för ömsesidigt utbyte mellan LO-förbundens medlemmar och 
vår tids arbetarförfattare/samhällsskildrare. Seminariet vänder sig till bokombud och andra 
som arbetar med arbetsplatsbibliotek och läsprojekt samt till alla som planerar verksamhet 
med böcker och bokläsande.

Seminariet fungerar som utbildning och inspirations-
källa för bokombud på arbetsplatserna. Det kommer 
att finnas goda möjligheter till samtal och erfarenhets-
utbyte. I årets seminarium medverkar bl  a:
 
Tomas Abrahamsson Ulla Lindqvist
Annika Edin Torbjörn Lundgren
Fredrik Ekelund  Jan Ristarp
Emil Jensen  Tony Samuelsson
Lena Kallenberg  + utställare & förlag
 
 

Anmälan 
Anmälan görs på bifogad blankett som sänds till Brunnsviks folkhögskola  
senast måndag 19 september 2005. Kostnaden för seminariet inklusive  
kost och logi är 2.600 kronor/deltagare. Till detta kommer resor och  
ev förlorad arbetsförtjänst. Kontakta din fackliga avdelning eller ABF.
 
Vill du veta mer – ring eller e-posta till:
Kjersti Bosdotter, Metall tel 08-786 83 03,  kjersti.bosdotter.fk@metall.se 
Christina Garbergs-Gunn, Brunnsvik tel 0240-66 73 20,  cgg@brunnsvik.se

VÄLKOMMEN...
…till ett seminarium med bokombud, bokintresserade, läs- och skrivsugna – möt dagens 
arbetarförfattare!

Arbetsgruppen för seminariet Boken på arbetsplatsen: Marianne Högmark, ABF; Christina Gar-
bergs-Gunn, Brunnsviks folkhögskola; Barbro Andersson, Hotell och Restaurang Facket; Kjersti 
Bosdotter, Metallindustriarbetareförbundet; Lena Kallenberg, Sveriges Författarförbund; Lotta 

Durgé, Tranportarbetareförbundet.

    

Boken på arbetsplatsen

Fredrik Ekelund, Torbjörn Lundgren, 
Lena Kallenberg och Tony Samuelsson är 
några av de författare som medverkar på 
Brunnsviksseminariet 24–26 oktober.



Anmälan till seminariet
Boken på arbetsplatsen
24–26 oktober 2005 på Brunnsviks folkhögskola
måndag lunch – onsdag eftermiddag

Namn:  ………………………………………………………………………………

Adress: ………………………………………………………………………………

Postadress: …………………………………………………………………………

Personnummer:  ……………………………………………………………………

E-postadress:  ……………………………………………………………………

Telefon bost: ……………………………  arb: …………………………………

Mobiltel:  ……………………………………………………………………………

Förbund:  ……………………………………………………………………………

Avdelning:   …………………………………………………………………………

Anmälan skickas senast måndag 19 september 2005 till:
        
Boken på arbetsplatsen
Christina Garbergs-Gunn
Brunnsviks folkhögskola
Box 840
771 28 Ludvika

eller faxas på nummer: 0240-66 73 73 eller e-post: cgg@brunnsvik.se

www.abf.se     www.brunnsvik.se     www.lo.se


