
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 

Våren 2020 

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  13 februari, 12 mars, 23 april och   
28 maj. 
Drop in kl: 14.00 - 15.30  

Lättläst i cirklar 

Välkommen att öva Svenska på biblioteket. 

Vi läser en lättläst bok, övar ord och samtalar 
om boken. Vi bjuder på fika. 
Varannan torsdag 14:00-15.00  

Start 6/2 därefter 20/2, 5/3, 19/3, 2/4, 16/4. 

Föranmälan till biblioteket 

 

 

 

Program för barn och unga 
 

Min egen lilla liten  
Av och med Karin Larson efter en bok av Ulf 
Stark och Linda Bondestam. 

En ensam grå Varelse bor i en grotta och  
längtar efter nån att ta hand om. En dag   
ramlar en liten gnista in i hennes liv. 

Fredag 7 februari kl: 10.00 
Ålder: från 4 år. Tid: 35 min.  
Föranmälan till biblioteket  

 

 

Akta dig, Betty 

Akta dig, Betty är en interaktiv                       
teaterföreställning för små barn om allt    
spännande som borde undvikas. Och hur en 
livrädd morfar får lära sig att även en docka 
kan ha en egen vilja och att barn kan klara av 
en hel del på egen hand. 
 
Fredag 27 mars kl: 10.00 
Ålder: från 4-6 år. Tid: 30 minuter. 
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. 
Hör av dig till biblioteket om du är intresserad 
av att vara med.  Vårens datum kommer i  
januari. 

 

 

 

Utställningar 

Januari: Hanna Widman, Bilder 7/1-30/1 

Februari: Emma Östlund, Målningar 3/2-27/2 

Mars: Linn Winnerstad 2/3-26/3 

April: Peter Andersson, Akvareller 30/3-30/4 

Maj: Umeå konstskola 

 

 


