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Nacka Forum bjuder in till en sagovärld tillsammans med biblioteket 

Onsdagen den 15 september 2021 invigs den lekfulla utställningen ”Bok & Lek” i Nacka Forum. 

Under invigningen bjuder Nacka Forum och biblioteket in till en sagolik upplevelse där 

invigningsband klipps, och köpcentrumets maskot Nacka Nallen är på besök tillsammans med 

andra överraskningar. Stig in i en förtrollande värld med Mamma Mu, Pettsson och Findus och 

Lasse-Majas detektivbyrå.  

Nacka Forum och kommunens bibliotek går ihop i en satsning för de yngre besökarna. Utställningen 

som presenterar verk av åtta svenska barnboksförfattare intar Nacka Forum mellan datumen 15 

september-1 december 2021. På plats kan besökarna ta del av berömda miljöer och karaktärer 

skapade av Maria Jönsson, Pija Lindenbaum, Ulf Nilsson, Sven Nordqvist, Pernilla Stahlfelt, Jujja 

Wieslander, Stina Wirsén, Martin Widmark & illustratören Helena Willis. Sagovärlden sätts upp med 

syftet att inspirera barn till att leka, läsa och lära. Så efter en lång tid av restriktioner, inte minst på 

kulturområdet, välkomnar vi besökare, stora som små, tillbaka med en ny kulturupplevelse.  

- Vi vill skapa upplevelser och platser där vi kan mötas på nytt i våra köpcentrum, därför känns 

det så roligt att våra besökare kommer få ta del av denna fantastiska utställning där våra mest 

älskade författare och illustratörer presenteras. Jag är övertygad om att den kommer tas emot 

väl av barn och bokälskare i alla åldrar, säger Marie Larsson, centrumchef i Nacka Forum.  

 

- Biblioteket är en plats för att leka, läsa och lära. För alla barn och deras familjer. Det är en del 
av vårt läsfrämjande och demokratiska uppdrag och vi är jätteglada att tillsammans med 
Nacka Forum kunna bjuda in Nackaborna till denna inspirerande och lekvänliga utställning i 
höst! Så välkommen till ditt bibliotek! säger Lisa Muhr, biträdande bibliotekschef. 
 

Samarbetet parterna emellan gör så att utställningen och aktiviteterna kring den kan spridas än mer, 

nå fler besökare och inspirera fler. Framöver väntas fler samarbeten och då även med andra aktörer i 

gallerian under det s.k. läslovet v.44.  

Utställningen hittar ni på plan 0 vid ingången längs busstorget. Välkomna på ett sagoäventyr för hela 

familjen! 

 

Vid frågor, vänligen kontakta: 
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