Årets presentbok
– förbeställ din företagsupplaga redan idag!

Premiär
hösten
2020

Hemma i

HAniNge
HANINGE är en riktig upplevelsedestination med sina 3 000
öar, kobbar och skär – för att inte tala om de rika urskogarna,
de utbredda ängsmarkerna och de vackra kulturbygderna. Men
Haninge är också en plats med spännande framtidsutveckling,
som en av de snabbast växande kommunerna i Stockholmsregionen. I boken Hemma i Haninge tipsar vi om sköna utflykter
och upplevelser i såväl stadsbebyggelse som i skog och skärgård.
Vi får också möta entreprenörer och eldsjälar som berättar om
sitt Haninge.
Med sina många bilder, sitt rejäla format och omfång (cirka
250 sidor) är Hemma i Haninge en perfekt presentbok till alla
som du tycker ska ha ett gott öga till Haninge!
HEMMA I HANINGE ges ut av förlaget ÅVA BOK, med rötter
i Haninge sedan 1989. Bokens redaktörer Fredrik Åberg och
Fredrik Hjerling har i årtionden följt Haninges utveckling – och
har även tidigare varit delaktiga i att producera såväl böcker som
olika former av skrifter om kommunen.

UTGIVNINGEN är planerad till hösten 2020. Då lanserar vi
även vår webbportal med filmer och annat material som kompletterar bokens innehåll.
På nästa sida kan du se några arbetsskisser från boken. Fler
utkast hittar du i vår presentationsfilm på avabok.se.
Under våren fortsätter arbetet med text och bild – som också
kommer att kunna följas på vår hemsida.
Vill du redan nu ta del av vår arbetsversion med kapitelindelning och tilltänkta inslag – hör av dig. Du kanske också
själv har idéer för boken? Skriv gärna till fredrik@avabok.se

FÖRBESTÄLL DIN FÖRETAGSUPPLAGA
Med Hemma i Haninge får ditt företag en positiv budbärare
av såväl ditt eget varumärke som kommunen du verkar i.
Förbeställ din företagsupplaga – så kan du få boken med
din logotype tryckt på baksidan. Kanske blir Hemma i
Haninge årets julklapp från ditt företag?

Albyberg Arbottna Askvik Aspö Berga Björkö Björnö Brandbergen Dalarö Edesön Ekeby Ektorp Fjärdlång Fors Fåglarö Gryt Gudö Gålö Handen Hanveden Hemfosa Hermanstorp
Husby Huvudskär Håga Hållsätra Häringe Hässelmara Högsta Jordbro Kalvsvik Karlslund Kolartorp Krigslida Kvarnön Kymmendö Lillgården Ludvigsberg
Lyckeby Lyngsåsa Långgarn Lännåker Lättinge Lötkärr Märsgarn Muskö Mårtensberg Nedersta Norrby Nåttarö Ormsta Ornö Ornäs Oxnö Prästtorp Ramsdalen Ribby Rånö
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Se presentationsfilmen om Hemma i Haninge på avabok.se

Exempel på inslag i boken (arbetsskisser)

Haninges marina värld är förstås ett givet inslag i boken. Ett av många
bildsköna exempel hittar vi på Huvudskär – med sina pittoreska
skärgårdsstugor, karga natur och en alldeles speciell fauna och flora.

Upplevelser i det fria har Haninge gott om, inte minst från hästsadeln. Vi hänger med på några av de vackraste ridlederna – men tar
också läsaren med på fler natursköna möten i idrottens Haninge.
Från golf till paddling till klättring...listan kan göras lång.

99 utflyktstips – men gärna fler – är målet för boken. Några givna sevärdheter hämtar vi ur det historiska Haninge. Som på Årsta slott – med såväl
kungahistoria som författarliv. Vi tar också pulsen på dagens kreativa
Haninge – med färgstarka möten i ateljéer, på teatrar och musikscener.

Ett nytt Haninge skapas när nya stadsdelar föds.
Vid sidan av tätorternas framväxande skepnad – och den nya stadens
olika upplevelser – får vi också möta människor som bidrar till
Haninges spännande berättelse.

BOKFAKTA
Omfång: c:a 250 sidor.
Format: 225 x 290 mm.
Boktyp: hårdpärm, trådbunden.
Utgivare: Åva Bok. Planerad utgivning: hösten 2020.
För ytterligare information: Kontakta Fredrik Åberg,
0708-63 68 30 eller fredrik@avagroup.se

Scanna QR-koder och se film
Möt urskogens magiska värld. Nationalparken i Tyresta är bara ett
av många bildsköna exempel som skildras i boken.

Här och var i boken finns QR-koder som länkar
till webbfilmer, där vi får ta del av fler sevärdheter och smultronställen runt om i Haninge.
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