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Litterär salong på Litteraturhuset! 

Välkommen till Västra Kretsens Förläggardag 
söndagen den 28 oktober  

på Göteborgs Litteraturhus 

 
Äntligen dags för årets roligaste dag enligt många! Och efter all positiv feedback på 
fjolårets nya koncept så vågar vi oss på ett da capo och träffas alltså på 

Göteborgs Litteraturhus 
 i Lagerhuset, adress Heurlins plats 1.  

Mängder av förlag har anmält sig för att under temat "Litterär Salong" bjuda oss på sina 
absoluta guldkorn vad gäller böcker och författare  och på så vis  inspirera oss till 
stordåd på bokhandelsgolvet under den viktiga julhandeln. 
Dörrarna öppnas kl. 8.30 ( obs! vintertid), programmet startar kl. 9.00 och vi avslutar 
ca kl. 17. Det blir förmiddagskaffe, lunchen intas på Hotell Riverton dit vi promenerar 
tillsammans och det blir också en kort paus för förfriskningar under eftermiddagspasset. 
Som vanligt avslutas dagen med en "goody bag" i form av skänkta bokgåvor och 
förlagen är dessutom generösa med utlottningar av böcker från scenen. 
Nytt för i år är att medlemmar från Skåne- och Smålandskretsen av Svenska Bokhandlareföreningen är 
hjärtligt välkomna att deltaga i mån av plats. 
  
Anmälan snarast (obs att antalet platser är  begränsat och att det är först till kvarn som gäller!)och 
absolut  senast  måndagen 8 oktober till kassören Anna-Lena Johansson på bifogat blad och samtidig 
inbetalning av deltagaravgiften på bankgiro 5458-7266.  

För styrelsen för Västra Kretsen av Svenska Bokhandlareföreningen 
Kersti Westin 
kersti.westin@me.com 



!  Förläggardagen 2018 
Göteborgs Litteraturhus söndagen den 28 oktober 

Anmälan 

Bokhandel:_______________________________________ 

Anmälan - Snarast och absolut senast måndagen den 8 oktober med denna blankett till: 
Anna- Lena Johansson  
Bok & co AB 
Solkattens Köpcentrum 
443 30 Lerum 
Tel. 0302-106 29 

anna-lena.johansson@akademibokhandeln.se 

Pris: 195:-/person för aktiva bokhandelsmedhjälpare och bokhandlare i Västra Kretsen/ 250:- för deltagare från 
andra kretsar. I priset ingår deltagande, förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagsförfriskning samt bokpåse.  
Betalning: samtidigt med anmälan sätts deltagaravgiften 195:- resp. 250:-/person in på Svenska 
Bokhandlareföreningen Västra kretsens bankgiro 5458-7266.  
Deltagaravgiften återbetalas ej vid återbud efter 15 oktober. 
Var noga med att notera önskan om specialkost redan vid anmälningstillfället! 

Namn: Ev. specialkost
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