
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  

Andra tider förekommer vid storhelger och skollov 

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 

Umedalens 

bibliotek 
Program och utställningar 

Hösten 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 söka i olika databaser. Du 
kan även logga in och enkelt hantera dina lån och          
reservera böcker. 
 

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.      

http://www.minabibliotek.se/


Program 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     
författarpresentation.          
 

Digitalhjälpen  
Kom och ställ frågor till oss på biblioteken om 
hur du använder internet, e-tjänster, datorer, 
mobiltelefoner, surfplattor och annat. 

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. 

 
Torsdag  12 september, 3 oktober och        
21 november. 
Drop in kl: 14.00 - 15.30  

Kura skymning 

Årets tema: Fest i Norden 

När det är som mörkast i Norden tänder vi ett 
ljus och läser böcker. Vicky högläser ur årets 
utvalda bok Babettes gästabud av Karin 
Blixen. 
Måndag 11 November kl: 19.00 
Vi bjuder på fika. 

 

 

Program för barn och unga 
 

Mitt kalas! 

Välkomna på kalas! Mitt kalas!  
Jag märkte att det står 3-6 år på inbjudnings-
lapparna.  
Nu är det så att jag fyller 36 år... 
Men strunt samma!  
Då får jag 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! Oh vad vi ska leka! SÅ ROLIGT! SÅ 
PEPPAD!  
Men glöm inte bort… Att det är MITT KALAS! 
 
Fredag 20 september kl: 10.00 
Ålder: från 3-5 år. Tid: 60 minuter. 
Föranmälan till biblioteket  
 

Sagodans  
Sagodansen inleds med en mysig stund då vår 
pedagog läser en saga. Med sagan som       
inspiration – med rörelser, ord och fantasi – 
dansar, improviserar och leker barnen och 
danspedagogen sagan tillsammans.  

Fredag 11 oktober kl: 10.00 
Ålder: från 3-5 år. Tid: 35 min.  
Föranmälan till biblioteket  

 

 

Läseklubben Balsam 

För dig i årskurs 3 - 4. Vi träffas en gång i   
månaden och diskuterar och tipsar varandra 
om böcker. Vi bjuder på fika. 
Start: Torsdag 19 september kl: 15.00 
Föranmälan till biblioteket. 

 

 

 

Utställningar 

Kerstin Andersson ställer ut konst 5/8-30/8 

Collage konst och återvinning av Johan Åberg 

2/9-26/9  

Eva Holmström 30/9-31/10   

Keramik, textil och bild av Kerstin Wiklund. 

4/11-28/11  

Konst av Alfredo Castro 2/12-30/12  

 

 


