
Program 
för biblioteken 
i Robertsfors

Våren 2018

Öppettider
Robertsfors

Mån  11-19

Tis  11-15.30

Ons  11-15.30

Tors  11-19

Fre  11-15.30

Lör  11-14 (okt-april)

Låna -själv-öppet: 
Mån-Fre, ej skollov 8.30-11.00

Tel. 0934-140 24

Epost robbib@robertsfors.se

Bygdeå

Tis  12-17, 17.30-19

Tors  12-16

Tel. 0934-143 09

Epost bybibl@robertsfors.se

Ånäset

Mån  12-17, 17.30-19

Ons  12-16

Tel. 0934-142 88

Epost anasbib@robertsfors.se

www.minabibliotek.se

Robertsfors bibliotek i samarbete med:

Sagostunder på biblioteken
För barn 3-6 år, kl. 9.30

Ånäset Bygdeå Robertsfors

16/1 Städa! 17/1 Städa! 19/1 Städa!

20/2 Dinosaurier 21/2 Dinosaurier 23/2 Dinosaurier

27/3 Musik 28/3 Musik 23/3 Musik

Harry Potter-dag
Tillverka din egen trollstav, gör ett elevhemsmärke och lös 
Hermiones knepiga quiz. 
Vi bjuder på magiska kakor. Kom gärna utklädd! 
OBS! Boka gratis biljett robbib@robertsfors.se, 0934-14024.
Onsdag 7/3 kl 13.00 – 15.00. Robertsfors bibliotek.

Bockarna Bruse
Jakobsson&Ring bjuder på teater-
föreställning för barn 2 – 6 år.
Hur gick det egentligen till när 
bockarna skulle över bron, och varför 
är trollet så arg? 
Den klassiska sagan i ny tappning 
med både allvar och humor.
Föreställning ca 30 minuter.
OBS! Boka gratis biljett 
robbib@robertsfors.se, 0934-14024.
Lördag 10/2 kl. 12.30. Robertsfors bibliotek.
Arr i samarbete med Vuxenskolan.



Ancestry släktforskningsdatabas
Nu finns den internationella släktforskningsdatabasen Ancestry tillgänglig 
för alla på biblioteken i Umeåregionen. 
Birgit Lindgren, släktforskningskunnig på Umeå stadsbibliotek visar 
databasen där du bland annat kan söka efter släktingar i USA och de 
nordiska länderna.
Måndag 5/2 kl. 15.00. 
Robertsfors bibliotek.
Arr i samarbete med 
Bygdeå-Nysätra släktforskare.

Livet går så fort 
Och så långsamt
Författaren Martina Haag besöker Bygdeå. Hon 
berättar bland annat om sin senaste bok 
Livet går så fort. Och så långsamt.
Inträde 25 kr. OBS! Boka biljett robbib@robertsfors.se, 
0934-14024.
Tisdag 27/2 kl. 19.00. Bygdeå församlingshem.
Arr i samarbete med Svenska kyrkan.

Tidningsurklipp från 50 år
Öppen visning av den samling med tidningsurklipp från 1969 och framåt 
som Leena Larsson donerat till biblioteket. Här finns klipp från dagspress 
och veckotidningar som rör hela kommunen. 
3/3 - 6/3 på Robertsfors bibliotek.

Hur stressen tog över mitt liv
Hälsocoachen Maria Hirsch Oppman föreläser 
om hur hon själv hamnade i utmattningssyndrom. 
Hur enkla händelser i livet kan leda till stora 
påfrestningar för den som inte sätter sig själv i 
fokus, och tillåter sig återhämtning.
Inträde och fika 25 kr. 
Boka biljett robbib@robertsfors.se, 0934-14024.
Torsdag 12/4 kl. 18.30. Robertsfors bibliotek.
Arr i samarbete med Vuxenskolan.

Våra älskade trädgårdsrum i norr
Hur skapas en praktfull trädgård i zon 5 – 7? 
Laila Carlander tar oss med till 15 av 
Norrbottens vackraste trädgårdar, ger tips på 
spännande växter och förmedlar goda råd från 
erfarna trädgårdsmänniskor. 
Inträde och fika 25 kr.
Boka biljett robbib@robertsfors.se, 
0934-14024.
Måndag 19/3 kl. 19.00. Ånäsets bibliotek.
Arr i samarbete med ABF och Bygdeå-Nysätra trädgårdssällskap.

Digitalhjälpen
Här kan du få hjälp med frågor kring din surfplatta, mobil eller 
bärbara dator. Vi kan även visa hur du laddar ned e-böcker eller 
skaffar en användare på vår hemsida. 
Gustav Burman är på plats och svarar på frågor och visar.

Lördag 17/2 Drop-in 11-14 Robertsfors bibliotek.

Lördag 24/3 Drop-in 11-14 Robertsfors bibliotek.

Nya Norrland
Serietecknaren och underhållaren Mats Jonsson berättar 
om sin senaste serieroman; Nya Norrland som är en 
personlig och tragikomisk skildring av ett Sverige som på 
många sätt blivit till två olika länder.  
Mats Jonsson kommer från Kramfors och jobbar bland 
annat som serietecknare i Aftonbladet och som redaktör 
för tidskriften Galago.
Inträde och fika 25 kr. 
Boka biljett: robbib@robertsfors.se, 0934-14024.
Torsdag 25/1 kl. 18.30. Robertsfors bibliotek.
Arr i samarbete med ABF.

Besök oss på www.minabibliotek.se! 
Sök och reservera böcker, låna e-böcker och e-ljudböcker.


