	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Pressmeddelande 2011-10-24

Mumin och Malvin i den vilda naturen på menyn
Höstens stora nordiska barnbokssatsning på McDonald’s i samarbete med Läsrörelsen går in på
sin fjärde och sista vecka. Från fredagen den 28 oktober och en vecka framåt får alla som köper
Happy Meal Vinter i Mumindalen eller Malvin i den vilda naturen.
2001 föddes Bok Happy Meal i Sverige, i en lycklig förening mellan den läsfrämjande organisationen
Läsrörelsen med mottot ”Ge dina barn ett språk” och McDonald’s alla restauranger. Bok Happy Meal
firar nu 10 år och passerar samtidigt en upplaga sedan starten på över 9 miljoner barn- och
bilderböcker av hög kvalité. Totalt har 62 titlar av 60 upphovsmän ingått.
Vinter i Mumindalen är en specialutgåva med texter hämtade ur Tove Janssons Trollvinter och med
hennes klassiska svart-vita illustrationer.
Mumintrollet vaknar ur sitt ide och kan inte somna om. Allt är kallt, vitt och ensamt. Men hans
vintriga dal visar sig var befolkad av märkliga hemlighetsfulla varelser…
Malvin i den vilda naturen är ett härligt vardagsäventyr för de yngsta av Kari Grossman, känd och
populär norsk illustratör och barnboksförfattare.
Mamma ska ut och vandra. Och bo i stuga. Utan Malvin! Men pappa har en plan. Han och Malvin ska
ta med sig mat och sovsäckar och gå ut i den vilda naturen!
Kort om veckans författare och illustratörer
Tove Jansson (1914-2001), hela världens Muminmamma. Hon växte upp i ett konstnärshem i
Helsingfors och familjen tillbringade somrarna på Blidö i Stockholms skärgård, som kanske är
förebilden för Mumindalen. Förutom böckerna om Mumin har Tove Jansson skrivit vuxenböcker och
illustrerat andra författares verk. Hon har tilldelats en lång rad priser, bl a Svenska Akademiens stora
pris 1994.
Kari Grossman (född 1942) är författare och illustratör, en av Norges främsta. Hon har medarbetat i
tidningar och tidskrifter, men främst är hon känd som bilderboksillustratör av både egna och andras
verk. Hon har skrivit omkring trettio egna böcker för barn, tre av dem om Malvin.

Bok Happy Meal 10 år
Läsrörelsens och McDonald’s årliga barnbokskampanj firar i år 10 år och pågår mellan den 7 oktober
och 3 november. Under perioden kommer drygt 1,8 miljoner barnböcker med åtta olika titlar att möta
nya läsare. Böckerna är som tidigare år valda av barnboksexperten Marianne von BaumgartenLindberg, som sitter i Läsrörelsens styrelse. Under de tio åren har över 9 miljoner barn- och
bilderböcker ingått i Bok Happy Mel.
– För Läsrörelsen med mottot ”Ge dina barn ett språk” känns det fantastiskt att under 10 år fått
möjlighet att samarbeta med McDonald’s som en helt nya arena. Genom detta har vi nått barn och

barnfamiljer – som kanske inte går till bibliotek och bokhandel – med 9 miljoner bra barn- och
bilderböcker i Bok Happy Meal, säger Elisabet Reslegård, ordförande/projektledare Läsrörelsen.
För andra året i rad släpps ett unikt Nordiskt Bok Happy Meal
Böckerna är av författare och illustratörer från Sverige, Danmark, Finland och Norge och är översatta
till de fyra ländernas språk. Totalt är det åtta titlar i 32 olika versioner. Den allra första boken 2001 var
Lennart Hellsings och Poul Ströyers ABC. I jubileumserbjudandet i oktober/november ingår ännu en
bok av duon Hellsing & Ströyer: Här dansar Herr Gurka, för första gången översatt till danska, finska
och norska.
Högläsning med Ulf Stark på McDonald’s Örebro
Den 30 oktober besöker Ulf Stark, en av Sveriges mest älskade barnboksförfattare McDonald’s i
Örebro och läser högt ur Vinter i Mumindalen och Malvin i den vilda naturen för barnen.
Ulf Stark är på Södermalmsplan kl. 12.00 och på Västhaga kl. 14.00 söndagen den 30 oktober.
För mer information, kontakta:
Frida Berg, presschef McDonald’s, frida.berg@se.mcd.com, 070-354 85 05
För kontakt med författare, illustratörer eller Läsrörelsen:
Jessica Bab Bonde, jessica.bab.bonde@bonagentur.se, 0709-30 62 50
Elisabet Reslegård, ordförande Läsrörelsen, reslegard@yahoo.se, 070-625 81 74

Fakta om McDonald’s i Sverige
McDonald’s är Sveriges största restaurangkedja. De 12 000 medarbetarna serverar varje dag mat till 430 000 gäster på någon av de ca 220
restaurangerna från Ystad till Luleå. Cirka 80 procent av restaurangerna ägs och drivs lokalt av egna företagare. McDonald’s är landets största
privata arbetsgivare för ungdomar. Här arbetar 95 olika nationaliteter och cirka 30 procent av medarbetarna, inklusive cheferna, har en annan
kulturbakgrund. McDonald’s medarbetare serverar god och varierad mat samt erbjuder snabb och vänlig service i rena, moderna restauranger.
Restaurangerna erbjuder en bred meny med ca 300 olika måltidskombinationer och råvaror av högsta kvalitet, t ex 100 procent rent nötkött.
McDonald’s har under många år arbetat för att utvecklas hållbart i alla delar av verksamheten, från jord till bord och återvinning. McDonald’s har
bland annat uppmärksammats för sitt prisbelönta mångfaldsarbete och för sitt samarbete med idrottsrörelsen, Läsrörelsen och Ronald McDonald Hus.
Läs mer på www.mcdonalds.se
Fakta om Läsrörelsen
Läsrörelsen är en ideell förening som bildades1999 med mottot ”Ge dina barn ett språk”. Bakgrunden var bl. a. den kraftiga minskningen under
många år av småbarnsföräldrars läsning för sina barn. Under de senaste åren har Läsrörelsen bl. a. arbetat med projektet ”Den nya svenskarna” som
bygger på goda exempel och utarbetade metoder kring integration och lärande. Ett delprojekt är arbetet med Astrid Lindgrens inläsning av ”Mio min
Mio” som barn i 60 förskoleklasser arbetat med och fått i personlig gåva i de 12 kommuner som har flest invandrare. Läsrörelsens styrelse består av:

Elisabet Reslegård (tidigare kampanjledare nu ordförande), Marianne von Baumgarten-Lindberg, Susanna Ekström, Siv Hågård, Göran
Hägg, Lars-Erik Klason, Barbro von Schoenberg och Ulf Stark
www.lasrorelsen.nu
Läsrörelsen och McDonald’s vann 2003 Kultur och Näringslivs pris för ”Bästa samarbete Kultur och Näringsliv”.

