Rey, Hans Augusto: Nicke Nyfiken får
en cykel
Nicke Nyfiken får en present av mannen
med den gula hatten. I ett stort paket
finns en cykel till Nicke. Nicke cyklar iväg.
Han cyklar till slut vilse, vem ska hjälpa
honom hem? En cirkus kommer rullande på
vägen med massa djurvagnar. Ska han få
hjälp? Från 3 år.
Sindt, Ulf: Raggar-råttan Roger
Boken handlar om den blyga råttan Roger
som visar sig våga ryta till när det gäller.
Tillsammans med sin pappa bygger han
kvarterets finaste lådbil. När de tuffa
killarna lånar den och inte kommer tillbaka
surnar Roger till. Han letar upp dem och
kräver bilen tillbaka. Eva Lindström har
gjort illustrationerna. Från 4 år.
Stamp, Jörgen: Kalles nya cykel
Kalle har fått en ny, fin cykel. Giraff vill
gärna låna den. Men Kalle ska ut på en lång
cykeltur, så det går inte. Roligt berättat
om att dela med sig och vänskap. Från 2år.
Tidholm, Anna-Clara: Alla får åka med
En liten flicka kör i sin blå lastbil. Hon tar
med sig många passagerare: en hängig
tomte, en grubblande gris, en pojke som
ramlat, en frusen hund och en ledsen nalle.

Tillsammans far de hem till flickans hus
och har saftkalas. Från 2 år.
Widmark, Martin: Racer-Rakel och
fångarna i svinstian
Rakel, Mats och Sara blir utmanade av
Ryslige Roland och hans busar på rally. Det
verkar att bli en tuff tävling mellan Rakel
och Ryslige Roland , Motorerna vrålar på
de många snabba racerbilar. Då dyker
plötsligt tant Lyckholm och hennes gris
upp….. Britt Sternehäll har gjort bilderna.
Från 4 år.
Vårdstedt, Martin: Axel kör fast
Axel kör fast med sin trehjuling i leran på
vägen. Alla som försöker hjälpa honom
fastnar också - Erik med mopeden, pappa
med traktorn, Lennart med sin
skogsmaskin. Till slut kommer Ulf med
lyftkranen och då…
Rolig bok om olika fordon. Göran Uggla har
gjort bilderna. Från 3 år.

Bilderböcker om
Fordon
Bergenholtz,
Björn: Kolla in!
"Kolla in!" är en bilderbok som berättar om
ett stort antal fordon och farkoster utan
ett ord. Istället visas rymdfärja,
sjörövarskepp, ånglok, helikopter,
vikingaskepp, långtradare och
cirkuskaravan i detaljerade bilder som
delvis är i genomskärning. Varje uppslag är
som en egen liten berättelse Här kan man
lära om hur en u-båt är konstruerad.
Bilder av författaren. Från 2 år.
Dahl, Kristin: Åka tåg
Att åka tåg med farmor är spännande. Det
finns massor av människor och saker att
titta på. Överallt händer det något! Och
till slut väntar mamma och pappa på
perrongen. Bild: Robert Nyberg. Från 2år.
De Geer, Carl Johan: Örnis bilar
Örni ligger och sover, men när den röda
telefonen ringer är han snabbt på benen
och hjälper både brandkåren med att
släcka en kioskbrand och bilmekanikern
med att bärga krockade bilar. Bild: Jan
Lööf. Från 4 år.

Eriksson, Eva: Malla cyklar
Malla har tränat och tränat och nu kan hon
cykla. Nästan i alla fall. Akta dig för
stolpen, ropar mormor. Det är väl klart att
Malla ser stolpen, den är ju långt borta, på
andra sidan vägen. Pang! Bilder av
författaren. Från 3 år.
Jaensson, Håkan: Alla åker motorcykel
Boken handlar om en familj som alla älskar
motorcyklar. Olika sorters tvåhjulingar
som chopper, knattekross mm. Här kan du
få veta lite om olika motorcyklar, mopeder
och vespor. Jens Ahlbom har illustrerat.
Från 4 år.
Johansson, George: Mulle Meck bygger
en bil
Första boken om Mulle Meck som här
bygger en bil av saker ur sin skrotsamling.
Hunden Buffa hjälper till, men varför vill
inte bilen starta? Jens Ahlbom har gjort
bilderna. Läs också de andra böckerna om
Mulle Meck. Från 3år.
Lindgren, Astrid: Visst kan Lotta cykla
Lotta har bara en usel trehjuling, och inte
får hon någon tvåhjuling på sin födelsedag
heller. Då blir hon så arg att hon tar tant
Bergs gamla cykel och ger sig ut för att
cykla. Men cykeln är alldeles för stor och

backen är alldeles för brant. Ilon Wikland
har illustrerat boken. Från 3 år.
Lööf, Jan: Pelle och farbror Ottos
uppfinning
Pelle berättar om farbror Otto som har
uppfunnit den moderna bensinmotorn.
Vilken förändring,nu kunde man åka i den
första personbilen istället för att använda
häst och vagn. Tänk om farbror Otto hade
vetat om hur många bilar det finns idag.
Från 4 år.
Lööf, Jan: Pelle träffar en lokförare
Pelle är ensam hemma i en timma innan
mamma kommer hem. Just som han tänker
börja städa i sitt rum, dyker det upp en
liten lokförare, en apa. Apans lok är
trasigt och Pelle hjälper honom att laga
det. Sedan bjuds Pelle på en åktur. Från 4
år
Norlin, Arne: Här kommer brandbilen
Halvan älskar att köra med sin brandbil.
Han leker att han är brandman. Plötsligt
får brandmännen ett larm- det brinner på
dagis! Nu kommer brandbilen!
Illustrationer av Jonas Burman. Från 4 år.
Norlin, Arne: Här kommer ambulansen
I boken leker Halvan ambulansförare
tillsammans med sin kompis Mia. De kör en

mamma till BB men hinner inte fram till
sjukhuset. Halvan och Mia
får hjälpa till vid förlossningen när en
liten flicka föds. Jonas Burman har gjort
bilderna. Från 4 år.
Norlin, Arne: Här kommer sopbilen
Halvan leker att han är
renhållningsarbetare och kör sopbil med
stans skräp. Rätt som det är hamnar
Ebbas nalle bland soporna. Halvan vet vad
som ska göras och tillsammans kör de till
sopstationen. Bild: Jonas Burman. Från 4
år.
Nyman, Karin:Jag kan köra alla bilar
Kalle, 3 år har en trehjuling. Hans dröm är
att bli vuxen och äga en bil. En Volvo eller
Renault eller kanske en Mercedes…Bild:
Tord Nygren. Från 3 år
Nyman, Karin: Jag kan laga alla bilar
Kalle vaknar av att pappa behöver hjälp
med bilen. Pappa har glömt att fylla på
bensin. Det visar visar sig att Kalle kan
det mesta om bilar. Det är många som
behöver Kalles hjälp under dagen. Tord
Nygren har illustrerat. Från 3 år

