
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 lån, låna om & reservera böcker 

• Ladda hem e-media för lån. Vi har ett brett utbud 
av e-böcker, e-ljudböcker, e-tidningar och e-filmer 

 

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

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. 
 

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. 
 

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 inom 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.  
 

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 19/8 – 20/12 
Måndag, onsdag och fredag 
9.00 – 15.00 
Tisdag och torsdag 
9.00 – 20.00 
 
Skolans läslov 28/10 – 1/11 
29/10 tisdag   15.00 – 20.00 
31/10 torsdag 15.00 – 20.00 
 
Skolans jullov 23/12 – 8/1 
2/1 torsdag     15.00 – 20.00 
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Program 
Handarbetscafé med Jeanette från ABF 
Torsdagar 29/8 – 5/12  
tid kl. 18–20, fri entré, ingen föranmälan 
Vi träffas, handarbetar och fikar tillsammans! 
Medarrangör: ABF 
 
IT-café på biblioteket 
Måndagar 30/9 – 21/10  
tid kl. 10–12, fri entré. 
Vi träffas, fikar och lär oss om digitala 
hjälpmedel. Hur man använder en smartphone, vad 
molntjänster är, vad biblioteket erbjuder på nätet, m.m. 
Intresseanmälan görs till biblioteket, begränsat antal platser 
 
Hälsa från bikupan med Alexandra de Paoli 
Tisdag 20 augusti kl. 18.00, Entré 20 kronor 
Journalisten och örtterapeuten 
Alexandra lär dig om hur olika råvaror 
direkt från bikupan kan användas till 
hälsa och hudvård. Medarrangör: ABF 
Boka biljetter på biblioteket, begränsat 
antal platser. 
  

Med nya perspektiv 
Föredrag torsdag 3 oktober kl. 18.00, samt workshops 
torsdagar 10/10 och 17/10 kl. 13:00, fri entré 
Henke Olofsson berättar om sitt liv som fotograf och talar 
om fotografi som uttrycksform. Workshoppen behandlar 
frågor som perspektiv, bildkomposition och läsbarhet. 
Medarrangör: Kultur för seniorer. 
Intresseanmälan görs till biblioteket, begränsat antal platser. 
 

Varför dör djuren i våra hav? 
Tisdag 8 oktober kl. 18.00, Entré 20 kronor 
Föredrag med Kenneth Karlsson från Save the baltic och 
Lennart Balk från Stockholms universitet diskuterar om 
laxdöden i Umeälven och visar filmer från Hörnån.  
Boka biljetter på biblioteket, begränsat antal platser. 

 
Författarbesök: Öreälven – den raka vägen är inte 
alltid den bästa 
Tisdag 22 oktober kl. 18:00, Entré 20 kronor 
Arne Müller och Ingrid Eriksson har skrivit boken om 
Öreälven. Hör dem prata om en fantastisk 
mångfald av vacker natur och små och stora 
sevärdheter. Medarrangör: ABF 
Boka biljetter på biblioteket, begränsat antal  
platser. 
 

Författarbesök: Åsa Axelsson 
Tisdag 12 november kl. 18.00, Entré 20 kronor 
I Åsa Axelssons bok ”Jag lämnar ekorrhjulet - ett liv utan 
lönearbete” väcks frågan: Varför sliter vi ut oss och borde vi 
inte försöka leva annorlunda? Medarrangör: ABF 
Boka biljetter på biblioteket, begränsat antal platser. 
 

Barnkulturprogram 

 
Sagoklubben  
För barn från 3 år. 
Start onsdag 18 september kl. 14.30 
Därefter 25/9, 2/10 ”Sagodans med balettakademin”, 9/10, 
16/10, 23/10, 6/11, 13/11, 20/11 och avslutning 27/11 med 
teater: Vem är på teater? 
 

Bebiscafé 
För bebisar mellan 4 – 8 månader. 
Start onsdag 2 oktober kl. 10.00 
Därefter följande onsdagar 9/10, 16/10 
och avslutning 23/10 med teater: Voff!. 
Vi läser böcker, gör ramsor och fikar. 

 

Intresseanmälan görs till biblioteket, begränsat antal  
platser. 

 
Sagor, Rim och Ramsor 
För barn mellan 8 mån – 2 år. 
Start 6 november kl. 10.00 
Därefter följande onsdagar 13/11, 20/11 och 27/11. 
Vi ramsar, läser böcker och sjunger sånger tillsammans. 
Intresseanmälan görs till biblioteket, begränsat antal  
platser. 
 

Läslovsaktivitet 
För barn 8 år och uppåt. 
Onsdag 30 oktober kl. 12:30 
Mer information kommer närmare lovet. Intresseanmälan 
görs till biblioteket, begränsat antal platser. 

 
Sagodans med balettakademin 
Onsdag 2 oktober kl. 14.30 
för barn från 3 år. Speltid: cirka 45 min.   
Med en saga som inspiration dansar, 
improviserar och leker barnen och 
danspedagogen sagan tillsammans. 
Boka gratisbiljetter på biblioteket, 
begränsat antal platser. 
 

Småbarnsteater – Voff! 
Onsdag 23 oktober kl. 10.00 
för barn från 0-2 år. Speltid: 30 min. 
Tantteatern kommer med en föreställning för 
det allra minsta. ”Det handlar om en liten 
hund. voff! Sånger, rim och rytmer. voff!” 

 

Boka gratisbiljetter på biblioteket, begränsat antal platser. 
 

Barnteater – Vem är på teater? 
Onsdag 27 november kl. 14.30 
för barn från 3-6 år. Speltid: 40 min. 
Ögonblicksteatern är tillbaka med en 
teater inspirerad av Stina Wirséns 
fantastiska böcker. 

 

Boka gratisbiljetter på biblioteket, begränsat antal  
platser. 


