
Välkommen in till minabibliotek.se 
Minabibliotek.se är den gemensamma webbplatsen för 
Umeåregionens bibliotek. 
Här kan du: 

• Bli inspirerad av intressanta tips och artiklar 

• Se vilka arrangemang biblioteken anordnar 

• Söka efter böcker, musik, filmer, tidskrifter och 
andra media som finns på biblioteken 

• Ha koll på dina egna lån, omlån & reservera böcker 

• Ladda hem e-media för lån 
 

Talböcker 
Du som har en läsnedsättning kan låna talböcker som 
laddas ned direkt till din egen dator, surfplatta eller mobil. 
Kontakta biblioteket för att boka tid för genomgång. 
 

Datorer, släktforskning och Internet 
Hos oss kan du boka dator, få tillgång till trådlös 
internetuppkoppling, släktforska med bland annat Arkiv 
Digital, skriva ut dokument och kopiera. 
 

Dagstidningar & tidskrifter  
Vi har ett 40-tal tidskrifter för alla åldrar och i en mängd 
olika områden. Det senaste numret får man läsa på plats 
men i övrigt går det bra att låna hem tidskrifter. 
Den internationella tidnings- och tidskriftstjänsten 
Pressreader finns tillgänglig via iPad i biblioteket. 
 

Filmer 
Vi har ett stort och aktuellt utbud av filmer för barn, unga 
och vuxna.  
 

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

Boka en bibliotekarie 
Boka tid på biblioteket för att få personlig hjälp med till 
exempel e-post eller komma igång med e-böcker. 
 

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 bokcirkelkassar för utlån. Det är en färdig 
kasse med böcker, handledning och författarpresentation.  
 

Saknar du något i biblioteket? 
Du är välkommen med inköpsförslag på böcker, tidskrifter 
eller filmer, tips på arrangemang, föreläsare eller 
utställningar. Kom in och berätta, ring, lämna inköpsförslag 
på minabibliotek.se, skicka ett mejl eller lämna ett brev i 
vårt bokinkast.   

Hörneforsbiblioteket 
Industrivägen 9 

905 31 Hörnefors 
Tel 0930-291 96 

horneforsbiblioteket@umea.se 
www.minabibliotek.se 
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Öppettider 20/8 – 21/12 
Måndag, onsdag och fredag 
9.00 – 15.00 
Tisdag och torsdag 
9.00 – 20.00 
 
Skolans läslov 29/10 – 2/11 
30/10 tisdag 15.00 – 20.00 
1/11 torsdag 15.00 – 20.00 
 
Skolans jullov 22/12 – 6/1 
27/12 torsdag 15.00 – 20.00 
3/1 torsdag     15.00 – 20.00 
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Program 
Handarbetscafé med Jeanette från ABF 
Torsdagar start 23/8 – 6/12  
tid 18–20, fri entré, ingen föranmälan 
Vi träffas, handarbetar och fikar tillsammans! 
Datum för workshops kommer under terminen. 
Medarrangör: ABF 
 
Författarbesök 
Anki Edvinsson 

Tisdag 18 september kl. 18.30, Entré 20 kronor 
Anki Edvinsson har verkat som 
programledare i TV, journalist och 
väderpresentatör samt studerat 
kriminologi vid Umeå universitet. Nu kan 
hon också titulera sig deckarförfattare. I 
mars gavs hennes debutbok “Lust att 
döda” ut, första delen i en 
kriminalroman-serie som utspelar sig i 
Umeå med omnejd. 

 
 

Boka biljetter på biblioteket, begränsat antal platser. 
 

Skivor till kaffet 
Gamla godingar och festivalminnen 
Tisdag 16 oktober kl. 18.30, Entré 20 kronor 
Vi bjuder på fika 
Bengt Lidström, f.d kulturchef och festivaldirektör berättar 
och plockar ur sitt skivförråd. 
Boka biljetter på biblioteket, begränsat antal platser. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gamla Hörnefors 
Nostalgikväll – filmer från förr 
Tisdag 6 november kl. 18.30, Entré 20 kronor 
Vi bjuder på fika     
Peder Lundin visar gamla filmer 
från bygden. 
Boka biljetter på biblioteket, 
begränsat antal platser. 

 
3D-skrivare för nybörjare 
Torsdag 1 november kl. 13:00, fri entré 
Är du nyfiken på 3D-skrivare? Välkommen med ditt barn 
eller barnbarn (från 10 år) till en kreativ verkstad för hela 
familjen på Hörnefors 
bibliotek. Du behöver inte ha 
några förkunskaper. 
Intresseanmälan görs till 
biblioteket, begränsat antal  
platser. 
 
 

Barnkulturprogram 

Sagoklubben  
För barn från 3 år. 
Start onsdag 26 september kl. 14.30 
Därefter 3/10 ”Oknyttsförvaltningen”, 10/10, 17/10, 24/10, 
7/11, 14/11, 21/11, 28/11 och avslutning 5/12 med 
Dansworkshop: RYMD 
 

Bebiscafé 
För bebisar mellan 4 – 8 
månader. 
Start onsdag 3 oktober kl. 10.00 
Därefter följande onsdagar 10/10, 
17/10, 24/10. 

 

Intresseanmälan görs till biblioteket, begränsat antal  
platser. 

 
Sagor, Rim och Ramsor 
För barn mellan 8 mån – 2 år. 
Start 7 november kl. 10.00 
Därefter följande onsdagar 14/11, 21/11 och 28/11. 
Vi ramsar, läser böcker och sjunger sånger tillsammans. 
Intresseanmälan görs till biblioteket, begränsat antal  
platser. 
 

Läslovsaktiviter – Robotverkstad 
För barn 10 år och uppåt. 
Programmera robotar och andra 
robotaktiviteter. 
Mer information kommer närmare lovet. 
Onsdag 31/10 kl. 12:30 
Intresseanmälan görs till biblioteket, 
begränsat antal platser. 

 
Barnteater 
Onsdag 3 okt kl. 14.30 
för barn från 3 år, ca 45 min. 
Oknyttsförvaltningen 
Har ni varit med om oförklarliga saker i 
era lokaler? Har vantar och sockar 
försvunnit spårlöst, hörs det snarkningar 
från ventilationen eller har ni hittat 
underliga spår i sandlådan? Vi lär oss på 
ett lekfullt sätt att hitta spår från dessa 
oknytt och irrbloss. 
Boka gratisbiljetter på biblioteket, begränsat antal platser. 
 

Dansworkshop: RYMD 
Onsdag 5 december kl. 14.30 
för barn från 4 år, ca 30 min. 
Vi flyger ut i rymden till syntlika 
klanger efter att ha gjort 
astronauternas ringdans. Vi dansar 
tyngdlöst på månen och stelt som 
en robot på Pluto! 

 

Boka gratisbiljetter på biblioteket, begränsat antal  
platser. 


