
Program 
för biblioteken 
i Robertsfors

Hösten 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 (Tisdag) Bygdeå (Onsdag) Robertsfors (Fredag)

11/9 Plåster 12/9 Plåster 14/9 Plåster

23/10 Nalle 24/10 Nalle 19/10 Nalle

4/12 Lyssna och känn 5/12 Lyssna och känn 7/12 Lyssna och känn

Häxornas och trollkarlarnas dag
En dag med film, trolleri och pyssel för barn 3 – 7 år. 
Du får göra din egen trollstav och möta trollkarlen 
Christoffer. 
Kom gärna utklädd! Vi bjuder på mellis.
OBS! Boka gratis plats på 0934-14024 eller robbib@
robertsfors.se.

Lördag 6/10 kl. 11.30 – 13.30 Robertsfors bibliotek.

Schack på höstlovet
Schackklubben Rokaden håller i en blixtschackturnering 
för 9 – 13-åringar. Det blir 6 ronder och 10 minuters betänketid. 
Förstapris: 2 biobiljetter. 
Biblioteket bjuder deltagarna på mellanmål.
OBS! Boka plats på 0934-14024, eller robbib@robertsfors.se.

Torsdag 1/11 kl. 12.00 – ca 15.30 Robertsfors bibliotek.

Julboksförsäljning
Stor försäljning av nya böcker – faktaböcker och skön-
litteratur för vuxna, men även en del böcker för barn 
och unga. 
Mycket bra priser! Välkomna att fynda.

Lördag 1/12 kl. 11 – 14 Robertsfors bibliotek.



Digitalhjälpen
Här kan du få hjälp med frågor kring användandet av 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 13/10 kl. 11.00 – 14.00 Robertsfors bibliotek.

Afternoon tea 
Klassiskt Afternoon tea med scones, jam, clotted cream och 
sandwich från Roger Phillips kök serveras tillsammans med 
boktips från den brittiska litteraturskatten. Welcome!
Pris/person: 50 kr. OBS! Boka plats på 0934-14024, eller 
robbib@robertsfors.se.

Fredag 26/10 kl. 14.00 Robertsfors bibliotek.

Suicide zero
En föreläsning under nationella Psykeveckan om hur vi alla kan vara med 
och förhindra självmord och hur vi kan agera som medmänniskor när någon 
mår dåligt. Föredragshållaren Marie Niljung från organisationen Suicide 
zero berättar om riskfaktorer och skyddsfaktorer och tar också upp myter vi 
behöver slå hål på. 
Inträde och fika 25 kr. OBS! Boka plats på 0934-14024, eller robbib@ro-
bertsfors.se.

Torsdag 8/11 kl. 18.30 Robertsfors bibliotek. Samarr. med Vuxenskolan.

Manifestera ditt ursprung
En berättar- och musikföreställning med Francesca 
Vincentie som tilldelades Region Västerbottens 
berättarstipendium i år. Föreställningen bygger 
på ett musikprojekt med berättelser från ön Java i 
Indonesien, från Västerbotten och Lappland. 
Föreställningen framförs tillsammans med basisten 
Gustav Hördegård.
Inträde och fika 25 kr. OBS! Boka plats på 0934-
14024, eller robbib@robertsfors.se.

Måndag 22/10 kl. 18.30 Robertsfors bibliotek.

Åtta årstider i Höneboda
Karin Ulas från Djäkneboda berättar om sin nya bok Åtta 
årstider i Höneboda, samt om sina erfarenheter av höns-
hållning och självhushållning.
Inträde och fika 25 kr. OBS! Boka plats på 0934-14024, 
eller robbib@robertsfors.se.

Onsdag 19/9 kl. 18.30 Bygdeå bibliotek. Samarr. med 
Vuxenskolan.

Inuti diamanten
Work in progress: visning och presentation av filmen Inuti diamanten. 
Regissören Viktor Johansson från Dalkarlså, samt skådespelaren och med-
skaparen Hossein Amir från Bygdeå, visar och berättar om filmen de jobbar 
med som handlar om Robertsfors i spåren efter diamantfabriken. Filmen är 
inte dokumentär utan innehåller övernaturliga händelser.
Inträde och fika 25 kr. Gratis för dig under 20 år. OBS! Boka plats på 0934-
14024, eller robbib@robertsfors.se. 

Torsdag 25/10 kl.18.30 Robertsfors bibliotek. Samarr. med ABF.

Läs mer om vad som händer under Hållbarhetsveckan / SEE-veckan på 
www.seehallbarhetsveckan.se

Hållbar energi – du frågar, vi svarar
Energi- och klimatrådgivningen tar upp det du tycker är viktigt för dig. 
Kvällen inleds med ett kort föredrag om hur vi bör tänka långsiktigt hållbart. 
Skicka gärna in dina frågor i god tid till: Marcel Berkelder, marcel@exergi.net 
Inträde och fika 25 kr. OBS! Boka plats på 0934-14024, eller robbib@ro-
bertsfors.se.

Torsdag 20/9 kl. 18.30 Robertsfors bibliotek. Samarr. med kommunens 
Energi – och klimatrådgivning.

Digitalmåndag
Lär dig mer om digitala verktyg! 
1/10: Surfplatta vs. Bärbar dator. 15/10: Appar 29/10: Mobilt 
bank-id och swish. 12/11: 1177 Vårdguidens e-tjänst och 
tidsbokning. 26/11: Sociala medier. Dator och surfplatta kan 
du antingen ta med eller låna på plats. 
Mer info i separat programblad, samt på www.minabibliotek.se. 
Kursledare: Gustav Hillbom.
Boka plats på robbib@robertsfors.se, eller 0934-14024.

Måndagkvällar jämna veckor 18.00 – 19.00 Robertsfors bibliotek.


