
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 2019 

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. Du kan 
även logga in och enkelt hantera dina lån. 
 

Boka en bibliotekarie 
Behöver du hjälp med att skapa en användare på   
minabibliotek.se, låna e-böcker, söka i katalogen eller 
i databaser 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 bokcirkelkassar för utlån. Det är en färdig 
kasse med   böcker, handledning och för-
fattarpresentation.          

 
Digitalhjälpen  
Prova använda en surfplatta, kom igång med 
e- böcker eller skapa ett konto på minabiblio-
tek.se.  
Vi hjälper dig med dina teknikfrågor  
Torsdag  21 mars, 25 april och 23 maj. 
Drop in kl: 14.00 - 15.30  

Program för barn och unga 

 
Tågresan 

Sagodans - En lugn och fantasifull aktivitet 
med utrymme för barnens egna uttryck.    
Sagodansen inleds med en mysig sagostund. 
Med sagan som inspiration – med rörelser, 
ord och fantasi – dansar, improviserar och 
leker barnen och danspedagogen sagan     
tillsammans. 

Fredag 8 februari kl: 10.00 

Ålder: från 3-6 år. Tid: 40 minuter. 

Föranmälan till biblioteket  

 

Vem är på teater?  
Ögonblicksteatern ger VEM ÄR PÅ TEATER? 
en föreställning utifrån Stina Wirséns böcker.  
I den här föreställningen möter vi vännerna, 
Katt, Nalle, Fågel och Nallegris. Dom bygger 
en teater. Men mycket kommer hända innan 
den står klar.  
Om att leva och vara i livets alla stunder. 
Ibland är det viktigt att njuta av chokladbollar, 
ibland att fundera över döden. 
 
Fredag 15 mars kl: 10.00 

Ålder: från 3-5 år. Tid: 35 min.  

Föranmälan till biblioteket  

 

 

 

 

Babybokprat 

Välkommen på babybokprat med din bebis.  

Vi läser, sjunger, rimmar och ramsar!           

För bebisar mellan ca 4 och 12 månader.       

Vi bjuder på fika. 

Fyra tillfällen med start 14 februari därefter 

21/2 , 28/2, 7/3 

Tid: 14-15.00 

Föranmälan till biblioteket. Begränsat antal 

platser. 

 

 

Läseklubben Balsam 
För dig i årskurs 4 - 5. Vi träffas en gång i må-

naden och diskuterar och tipsar varandra om 

böcker. Vi bjuder på fika. 

Start: Torsdag 7 februari kl: 15.00 

Föranmälan till biblioteket. 

 

 

Utställningar 

14/1 - 14/2 ”Återbruk” 
 Fingerborgen och Dekorativbyrån. 

18/2 - 18/3 ”Berg och växtlighet” av Hanna 
Widman 

20/3 - 24/4 Keramik av Helena Örnberg 

25/4 – 22/5 ”Ett stråk av rött” avÅsa Ber-
gqvist 

23/5 – 24/6 Ruth Wieting 

 

 

 


