
Välkommen till utställningen av Nordiska Bokband 2018 
 

Bästa nordiska kolleger 

 

Finland är i tur att vara ansvarig för arrangemangen. Vi är glada att få kunna utföra en intressant och 

högklassig utställning med stöd av er alla. 

Vi har beslutat att utställningen för år 2018 skall vara ett fritt val. Fritt val av författare, bokens titel 

och sättet för inbindningen. Bokbandet har ändå fastlagen maximi storlek. Ämnet behöver inte vara 

nordiskt, men bokbindaren skall vara nordisk bokbindare. 

Valet av bokens format är fritt, men formatet får inte överskrida 35 x 30 cm. Varje bokbindare får 

skicka endast ett band. 

Böckerna bör vara inbundna under tiden september 2015 och 31 maj 2017. Böckerna får inte vara på 

någon annan utställning tidigare. 

Böckerna skall vara med under hela utställningsprocessen, med andra ord ambulera i alla länder. 

Kommittén, till vilken kallas yrkesbokbindare, planerare och grafiker, värderar de böcker som kommit 

till utställningen och väljer bland dem ca 25 % som får ett hedersomnämnande. 

Deltagaravgiften, som inkluderar utställningskatalog, är 90,00 €. Betalningen sker i samband med 

anmälningen till Nordea banks konto 

IBAN FI03 1416 3000 1065 26     BIC: NDEAFIHH 

I meddelande till mottagare antecknas inbetalarens namn + PM-sidokset 2018. Som mottagare 

antecknas: 

Espoon Kirjansitojat ry – Esbo Bokbindare rf  

Everstinkuja 1 C 61 

FI-02600 ESPOO 

Finland 

 

Anmälningen bör ske senast den 31 maj 2016 

Namn: ____________________________________________________________________________ 

Företag: ___________________________________________________________________________  

Adress: ____________________________________________________________________________ 

Telefon: ___________________________________________________________________________ 

E-postadress: _______________________________________________________________________ 

Underskrift: ________________________________________________________________________ 



 

Anmälningarna bör skickas senast 31 maj 2016 under adressen: 

Sven Seger 

Anjasgränd 2 B 10 

FI-02230 ESBO 

Finland 

e-post: hs.seger@kolumbus.fi 

 

Bokbanden skickas senast den 31 maj 2017 under adressen: 

Espoon Kirjansitojat ry – Esbo Bokbindare rf 

Esbo stads arbetarinstitut 

PL 21705 

FI-02070 ESBO STAD 

Finland 

 

Med boken skall sändas följande bilagor: 

Information om bokbandet och inbindningssättet, material 

Bokbindarens information 

 

Boken är försäkrad från det ögonblick som den anlänt till Esbo ända till dess boken är returnerad till 

dig.   

 

Mera information kommer att finnas efter den 31.5.2016 på adressen (informationen kommer 

senare) 

 

Njutbara stunder! 

 

 

 

 

 

 

mailto:hs.seger@kolumbus.fi


 

Denna blankett bör medfölja den inbundna boken 

 

Bokens titel: ______________________________________________________________________ 

Bokbindaren: ______________________________________________________________________ 

Format: ___________________________________________________________________________ 

Vilken typs inbindning: _______________________________________________________________ 

 

Material: __________________________________________________________________________ 

 

Utförligare information om inbindningen: ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Bokbindarens namn: _________________________________________________________________ 

Adress: ____________________________________________________________________________ 

E-post: ____________________________________________________________________________ 

 


