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torsdag 25/1 

Astrid Ståhlberg, författare 

och entreprenör, verksam 

internationellt inom 

utbildning och utveckling. 

Fyra böcker har hon 

publicerat och den femte är 

på gång. Hur kom 

böckerna till? Astrid 

berättar om den livsväg 

hon trampat upp, om livsengagemang, 

kreativitet och skrivande. 

torsdag 8/2 

Anna Edquist, biblioteks-

chef och Ewa Rensjö, 

platsansvarig för Arena 

Rotebro berättar om 

Biblioteken i Sollentunas 

verksamhet och tipsar om böcker. 

torsdag 22/2 

Ebba Range, det började 

med att hon tog tag i en 

gammal dröm hon hade om 

att skriva. Skrivarlinjen på 

Sundbybergs folkhögskola 

och kurser på 

Skrivarakademin hjälpte 

henne att utveckla det 

manus som blev grunden 

för den bok som i dag finns ute hos 

nätbokhandlarna. Har deltagit i ett flertal 

novellantologier, den senaste tillsammans 

med Arne Dahl, Viveca Sten, Linda Olsson mfl 

torsdag 8/3 

Anders Blomström sa upp 

sig och började skriva 

romaner från 1300-talet. 

Rov-riddarnas tid kom 

2010. En berättelse om en 

hjälte och greve-mördare, 

danskarnas Robin Hood. 

Medeltids-deckaren 

Eldskytten kom ut 2016.  

Boken utsågs till Årets 

bästa deckardebut 2016 av 

Deckarlogg. Översätts nu till tyska och 

italienska. I år kommer hans tredje bok, Ge 

mig fri. En kärleksroman. Redan nästa år 

utkommer Smutsiga hjärtan, andra delen i 

deckarserie. 

torsdag 22/3 

Anita Hammarstedt började 

skriva när hon blev pensionär 

2009 och har nu gett ut fyra 

böcker. Bland annat Fyra 

generationer kvinnor som 

handlar om hennes farmor och ytterligare tre 

generationer bakåt i tiden (1808–1945). Från 

Rörstrand till Rio handlar om en släkting som 

emigrerade till Brasilien 1891, och nu håller 

hon på med en fortsättning av den. 

torsdag 5/4 

Rose Tillberg Mattsson är 

mest känd som författare i det 

korta formatet. Hon 

debuterade i novell-antologin 

Älskanoveller – 26 nyanser 

av Sverige 2014 och har 

sedan dess utkommit med ett 

tiotal noveller på olika förlag. 

Hotelldirektören är den första 

boken i en planerad trilogi. Romanens 

huvudkaraktär har inspirerats av Roses egen 

farmors livsresa från barnhemsbarn från 

Stockholm till hotelldirektör i 

Häverödal/Hallstavik. Hotelldirektören handlar 

om ett brukssamhälle på uppgång i 60-talets 

Sverige och en kvinna som utmanar med att 

följa sin dröm. 

torsdag 19/4 

Christina Falkengård, född i 

byn Rörvattnet, där Norge 

går som mest in i Sverige, 

bor numera på söder. Hon 

har arbetat som förlags-

redaktör, chefredaktör, 

redaktionssekreterare mm. 

Efter sin senaste bok om 

Glasverandor har hon 

påbörjat ett nytt spännande bokprojekt som 

hon vill berätta mer om. 
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