
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  

Hitta till oss 

Busslinje 1. Hållplats: Löftets gränd.  
Biblioteket ligger i anslutning till Västangård 
skola. 
 
Umedalens bibliotek 
Aktörgränd 29 
090 - 16 50 86  
bibliotek.umedalen@umea.se              
www.minabibliotek.se/umedalen 
www.facebook.com/umedalensbibliotek 

Umedalens 

bibliotek 
Program och utställningar 

hösten 2017 

Boken kommer 
För dig som på grund av långvarig sjukdom, rörelse-
hinder eller annat funktionshinder inte själv kan 
komma till oss på biblioteket finns möjlighet att få ta 
del av vår BOKEN KOMMER-verksamhet. Kontakta 
biblioteket för mer information. 

Saknar du något i 
biblioteket? 
Du är välkommen att lämna förslag på vilka böcker, 
filmer och annat vi ska köpa in till biblioteket, vilka 
program vi ska arrangera och annat som du tycker 
saknas i biblioteket.  
 

Minabibliotek.se 
Minabibliotek.se är den gemensamma webbplatsen 
för Umeåregionens bibliotek. Du kan leta efter böcker 
i bibliotekets katalog eller i olika databaser.  
 

Boka en bibliotekarie 
Behöver du hjälp med att skapa en användare på 
hemsidan, låna e– böcker, söka i katalogen eller i da-
tabaser så boka tid för att få hjälp med det. Kontakta 
biblioteket för mer information.  

http://www.minabibliotek.se/
http://www.facebook.com/


Program för vuxna 

Bokcirkel– jorden runt  

Välkommen alla gamla och nya deltagare till hös-
tens cirkel.  Under höstens träffar läser vi böcker 
som utspelar sig nära och långt bort i världen. 
Det finns ett begränsat antal platser, anmäl dig i 
förväg på tel:090– 16 50 86 eller e– post:  
bibliotek.umedalen@umea.se  
Start:  Måndag den 11/9 kl: 14.30. 

 

Kura skymning  

Måndag 13 november kl: 19.00 

Temat för i år är öar i norden. 

Ingen föranmälan. Fika och boklotteri! 

Program för barn och unga 

Barnteater 

Sagodans efter boken Djur som ingen sett utom 
vi av Ulf Stark. 
Balettakademin gestaltar såväl några av djuren 
från boken som egna fantasidjur. Välkommen att 
kliva in i sagovärlden tillsammans med oss!  

Fredag 22 september kl: 10.00 

Ålder: 2– 4 år. Ca 40 minuter. 

Föranmälan till biblioteket på tel: 090– 16 50 86 

eller e– post: bibliotek.umedalen@umea.se 

Bockarna Bruse  

Monica Ring och Anna Jacobsson 

Hur gick det egentligen till när bockarna skulle ta 

sig över bron? Och varför är trollet så arg? Vilka  

strategier använder vi när vi hamnar i konflikter  

och hur kan vi nå varandra när  kommunikationen 

inte är på topp? 

Fredag 6 oktober,  kl: 10.00 

Ålder: Från 3 år. Ca 30 min.  

Föranmälan till biblioteket på tel: 090– 16 50 86 

eller e– post: bibliotek.umedalen@umea.se 

Läseklubben Balsam 
För dig i årskurs 3– 5. Vi träffas en gång i månaden 
och tipsar varandra om böcker,  fikar och ibland 
blir det ett litet pyssel. 
Start: Torsdag 21/9 kl: 15.00 
Föranmälan till biblioteket tel:090– 16 50 86 eller 
wiveca.uhlander@umea.se 

 

Läseklubben ExLibris 

För dig i åk 6-7. Vi läser böcker och pratar om läs-

ning och texter. Fyra tillfällen under hösten. Tors-

dagar kl: 15.00 med start 7/9.  

Föranmälan till biblioteket tel:090– 16 50 86 eller 

wiveca.uhlander@umea.se 

 

Utställningar 

15 juni– 15 augusti visar Ersboda slöjdförening 

upp alster från sina verksamheter 

15 augusti– 25 september Livet i litet format.  

Miniatyrer och keramik av Ruth Wieting 

25 september– 30 oktober Annes vävar av Anna 

Maria Astlind Nygren 

30 oktober– 4 december Silversmycken av Leena 

Andersson 

4/12– 8/1 visar Grisbackakyrkan barnpyssel från 

deras verksamheter 

 

 


