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Onsdag 25 september kl. 19*
Ingrid Tollgerdt-Andersson
– Så vinner du slaget om de bästa: Handbok i
ledarskap (Tollgerdt)
Boken innehåller verktyg för
alla ledare, både för dig som nyligen klivit på ett chefskap och
för dig som har lång erfarenhet.
Hur leda ett utvecklingssamtal
eller hantera gruppdynamiken på
arbetsplatsen? På vilket sätt utvecklar man det egna ledarskapet?

Du får ta del av ny forskning
om ledarskap, träffa etablerade
chefer, men också möta unga
ledare i spännande företag, ledarskapsbloggare,
nätverksexperter och många andra. De bästa kompetenserna är en bristvara - vilket ledarskap lockar
de mest meriterade, hur behåller man dem och vad
krävs för att skapa en bra balans mellan millennials
och äldre chefer och medarbetare? Inledningsvis
möter vi några historiska ledare och ser att det finns
en hel del beröringspunkter mellan Ceasar, Napoleon
och Churchill och dagens mest framgångsrika ledare.

Sverige ligger i toppen vad gäller antalet läkare och
sjuksköterskor per 10 000 invånare men i botten när
det gäller tillgänglighet och väntetider. Dessutom färre
läkarbesök per capita än andra länder inom OECD.
Kan detta bero på ledning och organisation?

Ingrid disputerade vid Handelshögskolan i Stockholm
med en mycket uppmärksammad doktorsavhandling om ledarskap. Sedan dess har hon forskat kring
ledarskap och kombinerat sin forskning med otaliga
uppdrag som konsult, både i Sverige och utomlands.

OBS!

För våra evenemang (*) gäller endast förköp.
Du anmäler dig som vanligt men biljetten måste betalas
inom 10 dagar annars stryks anmälan.
Betala i butiken, till bg 659-0558 eller
Swish 123 603 92 83.
Ange datum betalningen gäller samt namn & e-post.

Releasefest på Delihallen
– se separat inbjudan

!

Onsdag 9 oktober kl. 19
Simona Ahrnstedt
– Bara lite till (Forum)

En feelgood-romance om att
finna sig själv, på en plats
där man inte alls passar
in. Storstadstjejen Stella är
strandsatt på landet. På ett
dygn har hon förlorat allt:
sin fästman, sitt hem och
sitt jobb, och inser att hon
inte kan vara kvar i Stockholm. Det finns ett enda
ställe där hon kan slicka
sina sår. Ett kallt, smutsigt
torp på landet. Omgiven av galna getter, truliga tonåringar och ett styck självgod ekobonde, som är oväntat
bra på att kyssas, dras Stella in i konflikterna på den
lilla orten Laholm. En fristående roman med den unika
mix som kännetecknar Simona Ahrnstedt – humor,
kärlek, samhällsengagemang och karaktärer som berör.

Signering i bokhandeln
Torsdag 10 oktober kl. 11–13
Simona Ahrnstedt
Lördag 28 september Höstmarknad

Vid bokhandeln finns
möjlighet att göra must av
äpplen på gammaldags vis!
Ta med äpplen, fallfrukt
går bra, bara äpplena är
rena. Och glöm inte flaskor
(helst i plast, då kan du
frysa in om det blir mycket). Det blir ca 0,6 liter must per
kg äpplen. Vi tar gärna emot äpplen för mustning och
försäljning också, då kan du lämna äpplen före lördagen.
I år skänker vi pengarna till Röda Korsets katastrofarbete.

Onsdag 23 oktober kl. 19*
Ingrid Carlberg
– Nobel: Den gåtfulle Alfred, hans värld och
hans pris (Norstedts)
Augustprisbelönade författaren och journalisten Ingrid
Carlberg skriver den häpnadsväckande och osannolika
berättelsen om mannen bakom historiens största pris:
Alfred Nobel. Mannen som
blev stenrik på sprängämnen,
skrev poesi i hemlighet och
drömde om fred på jorden.

Med både bred pensel och
precision i detaljer skildrar hon Alfred Nobel och den
värld som omgav honom. Det är en levande berättelse som följer Alfred från de fattiga småbarnsåren
i Stockholm genom 1800-talets Europa till stroken i
San Remo 10 december 1896, genom familjebråk och
kärlekssorger, framgångar och svek. Det bittra dramat
om testamentet, prisernas tillkomst, blir bokens
naturliga crescendo. Nobel är en myllrande familjekrönika, där Alfreds dramatiska liv också sätts i sin
naturvetenskapliga, litterära och politiska kontext
efter de områden han valde ut för sina priser.
Vilka var de livserfarenheter som drev Alfred Nobel
att vilja testamentera sin förmögenhet till den framtida forskningen? Vad var det för verklighet han ville
påverka med sitt överraskande testamente?

Ingrid Carlberg kombinerar forskarens vetenskapliga
ambitionsnivå med den berättande journalistikens
närvaro och nerv. Boken bygger på en rad nya och
hittills okända källor. Carlberg har grävt i arkiv i fem
länder och plöjt tusentals privata brev, vilket aldrig
gjorts förut. Nobel är därmed den första samlade berättelsen någonsin om bakgrunden till Nobelpriset.
Ingrid Carlberg är författare och journalist. 2012 fick
hon Augustpriset för biografin om Raoul Wallenberg,
Det står ett rum här och väntar på dig.

Onsdag 13 november kl. 19*
Anders Sundelin
– Brevbäraren som
försvann (Weyler)

»På måndagsmorgonen den 5
april 1976 kom Bosse Jansson
inte till arbetet på postkontoret Stockholm 4 som låg på
Folkungagatan. Han hade inte
sjukanmält sig, alls inte hörts
av. Någon ringde därför hem
till honom, ingen svarade och eftersom han bodde
bara ett kvarter längre upp på gatan och han bodde
ensam sprang en av arbetskamraterna bort till hans
lägenhet och ringde på. Ingen öppnade.«

Ingen har hört av Bosse Jansson sedan den där dagen
han försvann. Men brevbäraren och vänsteraktivisten
Bosse har aldrig glömts bort, och i tomrummet efter
hans försvinnande har många frågor uppstått. Var
han en agent som blev för farlig för sina uppdragsgivare? Var han en ensam olycklig människa som
ville försvinna? Eller möjligen ett slags bild för den
extrema kommunism som maoisterna representerade och som försvann lika plötsligt som den dykt upp
i det svenska politiska landskapet? Anders Sundelin,
reporter med förkärlek för svårbesvarade frågor, inleder nu ett sökande efter svar i fallet Bosse Jansson.
Det är en berättelse där frågorna är minst lika intressanta som svaren.

&

Kerstin Weigl
– I händelse av min död (Natur & Kultur)

Journalisterna Kerstin Weigl och Kristina Edblom har i
tio års tid dokumenterat vartenda fall i Sverige där en
kvinna blivit dödad av sin partner. De samlar rättegångsprotokoll, domar, dagböcker, fotografier och
brev i en rullvagn på Aftonbladets redaktion som de
kallar kuvösen.
I kuvösen finns hundratals livsöden. Kim som var
säker på att hon skulle mördas och gömde undan ett
avskedsbrev. Amine som slutade bry sig om att täcka
för blåmärkena i ansiktet och socialsekreteraren Linn

som försökte hjälpa Amine att
komma ur en farlig relation.
Systrarna som måste hälsa på
pappa i fängelse. Och elvaåriga
Jonathan som önskar att det
fanns en trappatill himlen så
han kunde se mamma ibland.

I händelse av min död handlar
om hur kvinvor dör i Sverige,
men ännu mer om hur de lever.
Författarna berättar nära och
känsligt om människor som har förlorat en älskad och
hur samhället inte förmår höra kvinnornas rop på
hjälp. Fram växer en berättelse om förlust och förtvivlan, livskraft och läkning och om samhällets syn på
brotten som privata familjetragedier.
Boka gärna in 18 november redan nu – då blir det författarkväll i samarbete med
Mer info kommer!

Det kan bli fler evenemang i höst, så kom in och
håll dig underrättad! Anmäl din e-postadress på
vår hemsida, så missar du inget. Där finns också
mer information om vad som händer i bokhandeln.

Författarkvällarna (*) kostar 100 kr/pers. Anmäl
dig och betala sedan biljetten inom 10 dagar (annars stryks din anmälan). Vi bjuder på dryck och
något att äta till. Kvällarna avslutas med signering,
kaffe och en liten kaka.
Bindande anmälan snarast! Meddela ev. matallergier vid anmälan. Insläpp ca 30 min före utsatt tid.
www.bokhandelnlaholm.se
E-post: butiken@bokhandelnlaholm.se

