
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. 
 

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 digitalhjälp 
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. 
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Öppettider 7/1 – 13/6 
Måndag, onsdag och fredag 
9.00 – 15.00 
Tisdag och torsdag 
9.00 – 20.00 
 
Skolans sportlov 4/3 – 8/3 
5/3 tisdag 15.00 – 20.00 
7/3 torsdag 15.00 – 20.00 
 
Skolans påsklov 15/4 – 22/4 
16/4   tisdag         15.00 – 20.00 
18/4   torsdag      Stängt 
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Program 
Handarbetscafé med Jeanette från ABF 
Torsdagar med start 24 januari 
tid 18–20, Fri entré, ingen föranmälan 
Vi träffas, handarbetar och fikar tillsammans. 
Datum för workshops kommer under terminen. 
Medarrangör: ABF 
 

IT-café 
Datum ej fastställt, Fri entré 
Vi fikar och hjälper er att komma igång 
med eller svarar på frågor om digital 
teknik, internet, datorer, 
mobiltelefoner och surfplattor. Vi 
vänder oss särskilt till dig som känner 
dig osäker eller har svårt med den nya tekniken, och till dig 
som vill lära dig något nytt. 
Ytterligare information kommer att annonseras 

 
Författarbesök: Karin Alfredsson 
Tisdag 12 februari kl. 18.30, Entré 20 kronor 
Karin Alfredsson följer upp succéboken 
Skrik tyst så inte grannarna hör med en 
relationsroman om två kvinnor i 
Västerbottens inland, i mitten på förra 
seklet. Om hur det var och är att tvingas 
bryta mot normen för att vara sann mot 
sig själv. Aktuell med boken "Vajlett och Rut". 
Boka biljetter på biblioteket, begränsat antal platser. 
 

Fisketema: Hörnån och laxvandring 
Tisdag 12 mars kl. 18:30, Entré 20 kronor 
Hörnån har liksom flera andra vattendrag 
genomgått ett arbete med att återställas 
till hur de såg ut för 200 år sedan, innan 
flottningsepoken, och på så sätt få 
fart på insektsfloran och 
skapa goda livsmiljöer för lax, öring, utter, 
flodpärlmussla och andra arter. Föreläsare 
från återställningsarbetet berättar om 
processen. 
Johan Leander, doktorand i ekologi vid Umeå Universitet, 
pratar om hur vattenkraft påverkar laxens vandring mellan 
reproduktionsområden i älvar och tillväxten till havs, med 
fokus på nedströmsvandringen som Atlantlaxen genomför 
både som ung och vuxen. 
Boka biljetter på biblioteket, begränsat antal platser. 
 

Trädgårdsföreläsning med Kajsa Sjaunja: 
”Bokashi, hur, vad och varför?” 

Tisdag 26 mars kl. 18.30, Entré 20 kronor     
Kajsa Sjaunja berättar om hur du kan 
bokashikompostera med matrester, 
gödsel, ogräs, häckklipp och kvistar för 
att få utmärkt odlingsjord på kort tid. 
Boka biljetter på biblioteket, begränsat 
antal platser. 
 
 

Barnkulturprogram 

Sagoklubben  
För barn från 3 år.  
Start onsdag 23 januari kl. 14.30  
Därefter 30/1, 6/2 ”Tågresan –sagodans”, 13/2, 20/2, 27/2, 
13/3, 20/3 ”Mitt kalas”, 27/3, 3/4 och avslutning 10/4. 
 

Bebiscafé 
För bebisar mellan 4 – 8 månader. 
Start onsdag 23 januari kl. 10.00 
Därefter följande onsdagar 30/1, 6/2, 
13/2.  

Intresseanmälan görs till biblioteket, begränsat antal  
platser. 
 

Sagor, Rim och Ramsor 
För barn mellan 8 mån – 2 år. 
Start 27 februari kl. 10.00 
Därefter följande onsdagar 13/3, 20/3 och 27/3. 
Vi ramsar, läser böcker och sjunger sånger tillsammans. 
Intresseanmälan görs till biblioteket, begränsat antal  
platser. 
 

Lovaktiviteter 
Minibio  
För barn från 3 år 
Onsdag 6 mars kl 9.00 
Onsdag 17 april kl 9.00 
Under skolans sport- och påsklov visar vi barnfilm på 
biblioteket. 
Intresseanmälan görs till biblioteket. 
 

Aktivitet för barn 10 år och uppåt. 
Onsdag 6 mars kl. 12:30 
Onsdag 17 april kl. 12.30 
Mer information kommer närmare lovet. 
 

Tågresan – Sagodans med Balettakademien 
Onsdag 6 februari kl. 14.30 
för barn från 3 år, ca 30-40 min. 
Följ med på ett hisnande äventyr med 
ett ständigt skiftande landskap utanför 
tågfönstret. Vi färdas förbi båtarna i 
hamnen, förbi fåglar och fiskar och över 
regnbågsbron. Vi åker förbi allt som är 
hemma och så fortsätter vi längre bort.  
Boka gratisbiljetter på biblioteket, begränsat antal platser 

 
Barnteater – Mitt kalas 
med Skuggteatern 
Onsdag 20 mars kl. 14.30  
för barn från 3 år, ca 40 min 

 

Välkomna på mitt kalas! Jag får äntligen chansen att göra 
ett kalas som jag alltid drömt om. Där inga föräldrar lägger 
sig i hur det ska vara. Och jag vill ha MASKERAD! Så ni får 
alla komma utklädda till precis vad ni vill. Sen vill jag ha 
paket, såklart. Så det får ni fixa. Vi ska leka! SÅ ROLIGT! SÅ 
PEPPAD! Men glöm inte bort… Att det är MITT KALAS! 
Boka gratisbiljetter på biblioteket, begränsat antal  
platser. 


