
 

 
 

 
         

BOKRELEASE

FREDAGEN DEN 31/5 kl 14-16 
är alla små och stora välkomna till bokrelease för
OPERATION RÄDDA SOMMARLOVET. 
Kl 14.30 blir det högläsning och besök av 
sjukhusclownen Fjodor.

KOM OCH FIKA, lek, läs, rita och tävla 
om ett eget exemplar av boken eller köp den 
för 110 kr. 10 kr per bok går till Clownmedicins 
viktiga arbete.

VI SES i biblioteket på Habiliteringens 
resurscenter i Stockholm, Sabbatsbergs sjukhus, 
Olivecronas väg 5, Punkt C Våning 1.

ANMÄL ER till Anne Skaarud på 
anne.skaarud@sll.se eller 08-123 350 24.

OPERATION RÄDDA SOMMARLOVET (Libris) är andra delen i barnboksserien om Funkisfamiljen och handlar om Vide, 8, Tintin, 5 och Mio, 10 år. 
Mio har en sällsynt diagnos och kan inte kan gå eller prata. Boken handlar om vad syskonen ska göra när alla planer ställs in för att Mio är sjuk och 
mamma och pappa är trötta och oroliga. Med hjälp av sin farfar hittar Vide till slut en lösning. Läs mer på www.funkisfamiljen.se

CLOWNERNA FRÅN CLOWNMEDICIN är professionella artister som har lång erfarenhet av att möta familjer i kris och har funnits på Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus i Stockholm sedan 1998. Clownerna skapar stunder av glädje och ger dem de möter en möjlighet att koppla bort det tråkiga 
och tunga för en stund. Läs mer på www.clownmedicin.se

BIBLIOTEKET PÅ HABILITERINGENS RESURSCENTER är specialiserat på litteratur om och för barn, unga och vuxna med funktionsnedsättning. 
Resurscentret ger information och rådgivning om funktionsnedsättningar och här finns även en utställning och visningsmiljö där kan man titta på 
hjälpmedel som förenklar vardagen och lära sig mer om olika sätt att kommunicera. Läs mer på www.habilitering.se/resurscenter

Anna Pella 0768-339526 anna@funkisfamiljen.se www.funkisfamiljen.se

"Jag har varit med om att våra planer blir inställda många gånger, för att min bror måste åka 
till sjukhuset. Den som läser boken kommer upptäcka att ibland blir det inte som man 

har planerat, men att det finns clowner och är roligt på sjukhus.”  Eliyah 7 år
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