
Öppettider 
Måndag  11 - 20  

Tisdag  11 - 17 

Onsdag  11 - 20  

Torsdag  11 - 17  

Fredag  11 - 17  

Särskilda öppettider gäller inför storhelger,  
särskilda helgdagar och under sommaren. 

Tegsbiblioteket 

Bryggargatan 48 
090 - 16 53 32 
tegsbiblioteket@umea.se              
www.minabibliotek.se/teg 
www.facebook.com/tegsbiblioteket 

Tegsbiblioteket 
Program 

Hösten 2017 

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

Låna en bokcirkelkasse 
Bokcirkelkassarna innehåller 8 böcker, en hand-
ledning och en författarpresentation. Mer inform-
ation om olika titlar finns på minabiliotek.se. Kas-
sarna kan reserveras. 

Egen nedladdning 
Har du svårigheter att läsa tryckt text kan du ha 
rätt till egen nedladdning av talböcker via Legi-
mus.se som drivs av Myndigheten för tillgängliga 
medier, MTM. 

Boka en bibliotekarie 
Boka tid med en bibliotekarie om du till exempel 
vill komma igång med e-böcker och e-ljudböcker, 
skapa ett konto på minabibliotek.se och lära dig 
vad du kan använda det till eller lära dig att söka i 
databaserna. 

 

mailto:grubbebiblioteket@umea.se
http://www.minabibliotek.se/
http://www.facebook.com/tegsbiblioteket
https://www.google.com/maps?q=@63.8188049,20.235531


Bokklubben Bokklubben 

Onsdagar klockan 15.00 - 16.00 

Går du i åk 3, 4 eller 5 och gillar  

att fika, pyssla och prata böcker? 

Gå med i Bokklubben Bokklubben.  

Anmäl dig till biblioteket.  

Start 6 september. 

 

Babystunder 
Fredagar klockan 10.00 

Sång, ramsor och sagor för de 

minsta. Biblioteket bjuder på fika. Start 15 sep-

tember. Sammanlagt 6 tillfällen. 

Läslovet 
Läslovsfika 

Tisdag 31 oktober klockan 10.00 - 11.00 

Går du i åk 2, 3, 4 eller 5? Kom på Läslovsfika. 

Boktips, pyssel, fika och bokmys. Anmäl dig till 

biblioteket.  

 

Skapa med 3D - workshop. 

Onsdag 1 november klockan 10.00 - 13:00. 

Testa, designa och skapa med 3D-

skrivare! Från 8 år. Anmälan till 

biblioteket. Begränsat antal platser.  

Skrotpyssel med Hanna Widman.  

Fredag 3 november klockan 10.00 - 11.00. 

Kom och pyssla! Från 6 år.   

Anmälan till biblioteket.  

Begränsat antal platser. 

Jul på biblioteket 
Julsånger med Petra Falk. 

    Fredag 8 december 
    klockan 10.00 - 11.00. 

Kom och sjung julsånger tillsammans. 3-6 år. An-

mälan till biblioteket.  

 

Julpyssel med Maria Engström 

Fredag 15 december klockan 10.00 - 11.00. 

Från 3 år. Anmälan till biblioteket.  

Begränsat antal platser. 

Barnteater 
Bland gurkor och palsternackor. 

Fredag 13 oktober klockan 10.00. 

I den här föreställningen får du möta flera av 

Lennart Hellsings älskade figurer. Herr Gurka, Pe-

ter Palsternack, Selma Selleri och Gabriel Gräslök. 

Vi får åka med Petronella i galoschen och balan-

sera på en lina med modiga Cecilia. 2-7 år. Längd: 

30 minuter. Anmälan till biblioteket. Begränsat 

antal platser.  

Resan till Dalen. 

Fredag 10 november klockan 10.00. 

Resan till Dalen är berättelsen om farmor som i 

ett litet hus högt uppe bland bergen lever ensam 

med sina djur i stillhet. Efter en lång och hård vin-

ter börjar maten ta slut och farmor inser att hon 

måste ta sig därifrån. 1-3 år. Längd: 20 min. An-

mälan till biblioteket. Begränsat antal platser.  


