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Boktips från årsmötet 

I samband med vårt årsmöte hade vi två inbjudna gäster från Umeå Stadsbibliotek som 

informerade om bibliotekets hemsida där man bland annat kan söka bland alla regionens 

böcker men även deras e-tjänster där man kan låna e-böcker, ljudböcker, tidskrifter och även 

filmer. Allt detta och mer därtill hittar du på deras hemsida: www.minabibliotek.se 

Vi fick även tips och recensioner på fem olika läsvärda böcker som presenteras här nedan. 

   

 

 

 

Moa Herngren, Svärmodern 

Som ensamstående mamma har Åsa och hennes son alltid varit 

nära. Men relationen förändras när sonen träffar en ny flickvän 

som snart blir gravid. Det blir början på en konflikt som kommer att 

splittra hennes familj. Det blir smärtsamt uppenbart för Åsa att den 

viktigaste personen i sonens liv inte längre är hon själv, utan 

svärdottern och den nya familjen. Och när Åsas egen mamma går 

bort, står hon plötsligt alldeles ensam 

http://www.minabibliotek.se/


 
  

 
Astrid Väring, I som här inträden  
 
En engagerande och berörande bok om Tomas som blir intagen 
på Umedalens sjukhus.  
 
Tomas Eckert växer upp i en harmonisk familj vid förra sekelskiftet. 
Hans far ordnar ett jobb på länsstyrelsen åt honom då fadern är 
bekant med landshövdingen. Vid en sjukhusvistelse träffar han 
sjuksköterskan Nea som han senare gifter sig och får en son med. 

Alex Schulman, Överlevarna 
 
Han trycker telefonen hårt mot örat. Varför ingriper han inte? Han 
ser ner för slänten som mynnar ut i sjön. Han ser ladan och 
bastuhuset och uteplatsen med de vita plaststolarna ….,  
 
Hur hade de annars tänkt att detta skulle sluta? Tre bröder åker 
tvärs över landet för att sprida sin mors aska vid torpet som ingen 
av dem besökt på tjugo år. Alex Schulmans "Överlevarna" är en 
roman om att återuppleva sin barndom som vuxen. 

Tove Alsterdal, Rotvälta 
 
Olof var bara fjorton år när han erkände mordet på en tonårsflicka, 
Lina Stavred. Tjugotre år senare besöker han sitt barndomshem i 
Ångermanland och hittar sin pappa död, mördad med en jaktkniv. 
Polisen Eira Sjödin har just återvänt till uppväxtens Kramfors, för 
att finnas till hands för sin mamma. I undersökningen av mordet på 
Olofs far kommer hon allt närmare sitt eget liv. Eira var nio år när 
Lina mördades. Olof var pojken i hennes mardrömmar. 

Douglas Stuart, Shuggie Bain 

Under Thatchers järnhårda styre måste man kämpa för att 

överleva. Glamorösa Agnes Bain har alltid haft större drömmar än 

så, men när hennes man lämnar familjen faller allt samman och 

det kommer an på barnen att fånga henne. Shuggie Bain, 

minstingen, är den som håller ut längst. Men Shuggie drömmer sig 

också bort, från gruvområdet och från den hånfulla omgivning som 

aldrig låter honom glömma att han är annorlunda. 


