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Proffscoach tränar barnens läsmuskler
”Idrottens värld är en fantastisk plats att nå unga med läsning. Här
finns engagemanget hos barn, föräldrar och tränare.” Det sa Johan
Unenge när han utnämndes till läscoach av Kulturrådet. Nu möts
läsning, idrott och Unenge i Norrbotten.
I sommar är Biblioteken i Norrbotten åter på plats på Piteå Summer Games, och nu i april
kommer författaren och läscoachen Johan Unenge till tre norrbottniska kommuner för att
prata om läsglädje, idrott och sitt författarskap. Det är ett led i att synliggöra och stärka
litteraturen och läsandet och bidra till att Norrbotten utvecklas som ett läsande län.
Samverkan mellan bibliotek och idrottsföreningar är en viktig komponent i
läsfrämjandeprojektet ”Fjäll till kust – ett levande läsande län”. Projektet drivs av
folkbiblioteken i Norrbotten och Norrbottens länsbibliotek och syftar till att skapa hållbara
metoder för läsfrämjande för olika målgrupper.
Arjeplog, Jokkmokk och Älvsbyn är de kommuner som får besök av Johan Unenge 26-28
april.
26 april Arjeplog
Kl 18-20, sporthallen, Strömvägen 21, vid Medborgarhuset
Kontakt: Christina Sundqvist, 0961-142 93
christina.sundqvist@arjeplog.se
27 april Jokkmokk
Kl 18, Östra Hörnet, Storgatan
Kontakt: Catrin Fjellström, 0971-172 06
catrin.fjellstrom@jokkmokk.se
28 april Älvsbyn
Kl 18-20, Klubblokalen för Älvsby IF fotboll, Älvåkra Idrottsplats, Idrottsstigen 1
Kontakt: Maria Thysell, 0929-173 14
maria.thysell@alvsbyn.se
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Om Johan Unenge
Johan Unenge, född 1963, är illustratör och författare av flera böcker för barn och
ungdomar. Tillsammans med kollegan Måns Gahrton har han skrivit och illustrerat de
omåttligt populära böckerna om Eva & Adam och Hotell Gyllene Knorren. I år berättas
historien om Eva & Adam på nytt i två böcker och en långfilm – ”en romantisk komedi som
tar ung kärlek på allvar”, skriver Bonnier Carlsen.
2011 blev Unenge Sveriges första Läsambassadör i samarbete med Kulturrådet, och 2014
utnämndes han av Kulturrådet till läscoach för läskampanjen ”Paus – du och en bok” som
riktar sig till idrottsledare i syfte att uppmuntra idrottande barn och ungdomar till läsning.

För ytterligare information om läsfrämjandeprojektet Fjäll till kust, kontakta
Christina Stålnacke
Norrbottens Länsbibliotek
Projektledare läsfrämjande
0920-28 49 72
072-513 19 41
anna.k.stalnacke@nll.se
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