
 

 

     

   

 

   

 

  

Umedalens bibliotek 

Kulturprogram  

Våren 2017 

 

Hör av dig till biblioteket om du 
vill ha mer information om:  
 
Boken kommer 
För dig som på grund av långvarig 
sjukdom, rörelsehinder eller annat 
hinder inte själv kan komma till 
biblioteket finns möjlighet att få ta del 
av vår Boken kommer-verksamhet.  

Egen nedladdning 
Har du svårigheter att läsa tryckt text 
kan du ha rätt att få egen nedladdning 
av talböcker via Legimus.se som drivs av 
Myndigheten för tillgängliga medier, 
MTM.  
 
Boka en bibliotekarie 
Skulle du vilja ha hjälp att komma igång 
med e- böcker, skaffa dig en användare 
på minabibliotek.se, prova på att söka i 
katalogen eller olika databaser så kan 
du boka tid hos oss.  
 
 

 

 

VÅRA ÖPPETTIDER:  
 
Måndag:  10.00 - 14.00, 16.00 - 20.00  
Tisdag:  10.00 - 16.00  
Onsdag:  10.00– 16.00  
Torsdag:  10.00– 14.00, 16.00– 20.00  
Fredag:  stängt  
 
Observera att vi har andra öppettider 
under storhelger och skollov!  
 
Se mer info på:  
minabibliotek.se/umedalen  
 
Följ oss på Facebook:  
facebook.se/umedalensbibliotek 
 
Adress: 
Umedalens bibliotek  
Aktörgränd 29  
903 64 Umeå  
 
Tel: 090- 16 50 86  
 
E-post: bibliotek.umedalen@umea.se 

http://www.minabibliotek.se/


 
    

På biblioteket kan du också… 
 

 Läsa eller låna hem någon av våra 35 
tidskrifter.  
 

  Läsa någon av våra fyra dagstidningar. 
 

 Låna böcker, film, ljudböcker, 
storstilsböcker med mera. 
 

 Spela spel. Vi har schack, 
backgammon, yatzy eller vanliga 
kortspel. Säg till i lånedisken. 
 

 Boka datorer, surfa på internet. Boka 
själv via Netloan eller säg till i 
lånedisken. 
 

 Använda trådlöst internet, fråga i 
lånedisken. 

 Skriva ut, skanna dokument eller 
kopiera papper i färg eller svart/vitt. 
 

 

 

 
FÖR VUXNA: 
Bokcirkel  
Nordamerikansk litteratur med utgångspunkt i 
60- talets ”beat generation” 
Fem måndagar under vårterminen kl: 14.30 
med start 16/1. 
Begränsat antal platser, föranmälan till 
biblioteket. 

 
Tekniktorsdag 
Prova surfa på en surfplatta, kom igång med 
e- böcker eller skapa ett konto på 
minabibliotek.se.  
Vi hjälper dig torsdagen 9/3. 
Drop in kl: 14.00- 16.00 

Öppet hus på Grubbebiblioteket 

Vi lyssnar till berättelser om att korsa gränser 

och behovet av frihet. Programmet är även 

anpassat för dem som inte har svenska som 

förstaspråk. För barn och vuxna. 

Söndag 22/1, kl 10.00- 16.00. 
Medarr: IM, Brytiga böcker, Rättighetscentrum 

Västerbotten, Umeå kommun 

Utställningar 
9/1- 3/2 Handgjorda dockor och dockkläder av 

Christina Strömbäck Persson. 

6/2- 13/3 "Skogens smycken" av Sanna 

Nilsson, Ovrebruket. Smycken i blandade 

metaller.  

13/3- 24/4 vakant 

24/4- 29/5 Silversmide av bochz design. 

29/5- 30/6 Västangårds skola ställer ut 

slöjdarbeten. 

 

FÖR BARN:                           

Sagostund med 

boktipsfika för föräldrar 
 

Vi rimmar och ramsar tillsammans med barnen sedan 

blir det boktips för föräldrarna. Fyra fredagar under 

våren. Start 27/1 kl: 10.00. Vi bjuder på fika! Föranmälan 

till biblioteket! 

Sagor från Tornedalen 

Vi avslutar modersmålsveckan med att Mervi Erkheikki, 

modersmålslärare i meänkieli, läser sagor med tema 

Tornedalen. Fredag 24/2 kl: 10.00. Föranmälan till 

biblioteket!  

Läseklubben Exlibris 

Bokcirkel för dig i åk 8-9 som älskar att läsa och prata om 

böcker och texter i olika sammanhang. Torsdagar 15.00 

med start 2/2. Föranmälan till biblioteket!  

Läseklubben Balsam  

För alla bokslukande barn i åk 3-5.  

Vi läser och tipsar varandra om böcker, pysslar och fikar. 

Torsdagar kl: 15.00 med start 26/1. Föranmälan till 

biblioteket!  

Teater: 

Provsmakaren med Skuggteatern 

Provsmakaren vill ha sin pappa nu, fast han är vuxen. 

Om längtan, saknad och relationen till en pappa. 

Fredag 17 mars kl: 10.00. Ca 35 min, 4-6 år. Föranmälan 

till biblioteket! 

Älskade familj med Ögonblicksteatern 

Gestaltning av olika familjekonstellationer. Vad är 

egentligen en familj? 

Fredag 28 april kl: 10.00. Ca 35 min, 4-7 år. Föranmälan 

till biblioteket! 

 


