
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 

våren 2018 

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 data-
baser så boka tid för att få hjälp med det. Kontakta 
biblioteket för mer information.  

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


För vuxna 

Tips! Bok- läsecirklar 

Är du med i en bokcirkel eller vill starta en? Kom 
till oss och få tips på hur. Vi kan även erbjuda 
plats på biblioteket att träffas på. Vi har bokcirkel-
kassar för utlån. Det är en färdig kasse med böck-
er, handledning och författarpresentation.         
tel: 090– 16 50 86 eller e– post:  
bibliotek.umedalen@umea.se  

 
Tekniktorsdag  
Prova surfa på en surfplatta, kom igång med e- 
böcker eller skapa ett konto på minabibliotek.se.  
Vi hjälper dig med dina teknikfrågor torsdagen 15 
februari och 26 april. 
Drop in kl: 14.00 - 15.30  

Program för barn och unga 

Barnteater 

Vem är var? 

Ögonblicksteatern ger "Vem är var?" utifrån Stina 

Wirséns bok med samma namn. Hemma hos fågel 

dansar dom. Har dom fest? Kanins ena mamma 

tjatar om vad Kanin och Nalle inte får göra. Och 

hos Nallegrisen gruvar dom sig för att ringa på 

dörren... 

Fredag 12 januari  kl: 10.00 

Ålder: 3-5 år. Ca 35 min.  

Föranmälan till biblioteket på tel: 090 – 16 50 86 

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

Vatten 

Profilteaterns föreställning Vatten är en saga som 

rör sig fritt mellan fiktion och krass verklighet. En 

berättelse om flykt undan krig. Om att plötsligt 

tvingas växa och lämna allt som är kärt och välbe-

kant bakom sig. Men också om hopp, mod och 

fantasi. 

Fredag 27 april kl: 10.00 

Ålder: från 4 år. Ca 35 minuter. 

Föranmälan till biblioteket på tel: 090 – 16 50 86 

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

Sagostund med boktipsfika för föräldrar 

Vi rimmar och ramsar tillsammans med barnen. 

Efteråt fikar vi och bjuder på boktips för  

föräldrarna. 

Fredagar kl: 10.00, start 9/2. Forts: 16/2, 23/2. 

Föranmälan till biblioteket, vi bjuder på fika! 

Läseklubben Balsam 

För dig i årskurs 3 – 5. Vi träffas en gång i måna-

den och tipsar varandra om böcker,  fikar och 

ibland blir det ett litet pyssel. 

Start: Torsdag 1/2 kl: 15.00 

Föranmälan till biblioteket tel: 090 – 16 50 86  

eller wiveca.uhlander@umea.se 

Läseklubben ExLibris 

För dig i åk 7-8. Vi läser böcker och pratar om läs-

ning och texter. Fyra tillfällen under hösten. Tors-

dagar kl: 15.00 med start 8/2.  

Föranmälan till biblioteket tel:090 – 16 50 86 eller 

wiveca.uhlander@umea.se 

 

Sommarboken 

Prata, tipsa om böcker, träffa kompisar och fika. 

Start 14/6 kl: 13.00-14.30 

Årets tema presenteras närmare sommaren. 

Utställningar 

8 januari– 10 februari visar Hanna Widman sina 

teckningar 

15 februari– 15 mars visas utställningen Genom 

eld och vatten. Glas och akvareller av                  

Monica Rudenhall och Eva Hedkvist. 

 

 


