
Program 
för biblioteken 
i Robertsfors

Våren 2019

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:



50-talet till 70-talet
Byggnadsvård i praktiken med byggnadsantikvarie Pernilla Lindström 
från Skellefteå museum. Vi får lära oss mer om det tidstypiska för bostadshus 
från 1950 – 1980 och får råd inför renoveringar. 
Den nya boken Hålla Hus Handbok – byggnads-
vård i norr presenteras och vi lottar ut 6 exemplar 
av den bland deltagarna.
Inträde och fika 25 kr. OBS! Boka plats på 0934-
14019 eller robbib@robertsfors.se.

Torsdag 31/1 kl. 18.30 Robertsfors bibliotek.
Samarr. med Skellefteå museum.

Vi skulle segla runt jorden
Anna Sundström Lindmark berättar om den nya bok hon 
gjort tillsammans med illustratören Elisabeth Widmark. 
Ungefär 1500 personer per år tar sitt eget liv i Sverige. 
Några av dem har barn som lämnas kvar, med sorgen och 
frågorna. Anna Sundström-Lindmark förlorade sin pappa 
när hon var 19 år och här berättar hon om Agnes vars pappa 
också tar sitt liv.
Inträde och fika 25 kr. OBS! Boka plats på 0934-14024 
eller robbib@robertsfors.se. 

Måndag 11/2 kl. 18.30 Robertsfors bibliotek. 
Samarr. med Vuxenskolan.

Tecknarworkshop och utställning
Konstnären Jenny Berggren har illustrerat barnböck-
er av författaren E B White; Stuart Little, Min vän 
Charlotte och Svanens trumpet. 
Jenny berättar om sina bilder och håller tecknar-
workshop för barn från 8 till 12 år. Biblioteket har 
också en utställning av illustrationerna 23/2 – 23/3.
OBS! Boka gratis plats till 
workshopen på 0934-14024 eller 
robbib@robertsfors.se. Biblioteket 
bjuder på frukt.

Lördag 23/2 kl. 11.00 – 13.00 
Robertsfors bibliotek.



Historiska kartor
Ulf Lundström, lokalhistoriker på Skellefteå museum, visar och berättar om 
äldre lantmäterikartor och vad man kan lära från kartorna – med särskilt 
fokus på vår kommun.
Inträde och fika 25 kr.  OBS! Boka plats på 0934-14019 eller robbib@robertsfors.se.

Onsdag 6/3, kl. 18.30 Ånäsets bibliotek.
Samarr. med Skellefteå museum.

Världens fika!
Internationellt fika i världsklass där kommuninvånare med rötterna i andra 
länder bjuder på sina specialiteter. Det blir också musik, poesiuppläsning, 
tipsrunda och lotteri. 
Gratis fika och underhållning, men ge gärna ett bidrag till Röda Korset.
Hör av dig till biblioteket 0934-14024 eller robbib@robertsfors.se om du vill 
bidra med fikabröd.

Lördag 6/4 kl. 11.30 – 13.30 Robertsfors bibliotek.
Samarr. med Vuxenskolan och Röda Korset.

Mitt kalas!
Skuggteatern ger en barnföreställning som hyllar festligheterna och den fria 
fantasin. Föreställningen djupdyker ner i dagen som så många barn längtar 
till under hela året. Barnen får gärna komma utklädda i sina egna utklädnings-
kläder och delta i ett interaktivt maskeradkalas. För barn från 3 till 5 år.
OBS! Boka gratis biljett på 0934-14024 eller robbib@robertsfors.se.

Lördag 16/3 kl. 12.30 – 13.30 Robertsfors bibliotek.

After school språkcafé
Språkcafé och läxhjälp för dig med annat modersmål än svenska.
Kontakta oss eller kom förbi om du vill bli volontär!

Onsdagar och torsdagar kl. 13.00 – 15.00 Robertsfors bibliotek.

Cineasterna - nyhet på minabibliotek.se

Från och med 1 januari 2019 kan du låna film via biblioteket och se dem på 
din dator hemifrån. Du hittar dem via bibliotekets hemsida, med formatet 
”strömmande film”.

Läs mer på minabibliotek.se!



Sagostunder på biblioteken
För barn 3-6 år, kl. 9.30

Ånäset (Tisdag) Bygdeå (Onsdag) Robertsfors (Fredag)

22/1 Ny familj 23/1 Ny familj 25/1 Ny familj

26/2 Bidde det då? 27/2 Bidde det då? 1/3 Bidde det då?

2/4 Leka 3/4 Leka 5/4 Leka

7/5 Plask 8/5 Plask 10/5 Plask

Digitalhjälpen drop-in
Här kan du få hjälp med användandet av din surfplatta, 
mobil eller bärbara dator. Vi kan även visa hur du laddar 
ner e-böcker eller skaffar en användare på vår hemsida. 
Vi svarar på frågor och visar!

Ånäsets bibliotek, måndag jämna veckor kl. 15.00 – 16.00: 
4/2, 18/2, 4/3, 18/3.

Bygdeås bibliotek, måndagar udda veckor kl. 13.00 – 14.00: 
28/1, 11/2, 25/2, 11/3.

Robertsfors bibliotek: lördag 2/2 och lördag 30/3 kl. 
12.30 – 13.30.

Robertsfors bibliotek, tisdagar udda veckor kl. 10.00 – 11.00: 12/2, 26/2, 
12/2, 26/3.

Digitalmåndag med tema
Lär dig mer om digitala verktyg! Udda måndagar 14.00 – 16.00 Robertsfors 
bibliotek.
28/1 Fortsättningsnivå: Scanna bilder
11/2 Fortsättningsnivå: Bibliotekets nya tjänst för streaming av film
25/2 Nybörjarnivå: E-post och appar
11/3 Nybörjarnivå: Teknik i din vardag
25/3 Nybörjarnivå: Mobilt bank-id och Swish
8/4 Nybörjarnivå: Vårdguidens e-tjänst och tidsbokning


