
Vi erbjuder också: 
 

Boka en digitalhjälp 
Boka tid på biblioteket för att få personlig hjälp med t.ex. 
dina digitala medier eller komma igång med e-böcker. 

 
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. 

 
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. 
 

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. 
 

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 i 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, skicka ett mejl eller 
lämna ett brev i vårt bokinkast. 
 

Vår hemsida: minabibliotek.se 
Minabibliotek.se är den gemensamma webbplatsen för 
Umeåregionens bibliotek. 
Här kan du: 

• Kolla öppettider till biblioteken 

• 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 

• Låna e-böcker & e-ljudböcker, läsa e-tidningar och 
se på filmer – helt gratis! 

 
   

Hörneforsbiblioteket 
Industrivägen 9 

905 31 Hörnefors 
Tel 0930-291 96 

horneforsbiblioteket@umea.se 
www.minabibliotek.se 
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Öppettider 7/1 – 10/6 
Måndag, onsdag och fredag 

9.00 – 15.00 
Tisdag och torsdag 

9.00 – 20.00 
 

Sommaröppettider fr. o. 11/6 
Tisdagar & torsdagar 

15.00 – 19.00 
 

Skolans sportlov 2/3 – 6/3 
3/3 tisdag 15.00 – 20.00 
5/3 torsdag 15.00 – 20.00 

 
Skolans påsklov 10/4 – 17/4 

14/4   tisdag         15.00 – 20.00 
16/4 torsdag        15.00 – 20.00 
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Kulturprogram vuxna 
 
Handarbetscafé med Jeanette från ABF 
Torsdagar med start 23 januari  
Tid: 18:00–20:00 
Vi träffas, handarbetar och fikar tillsammans. 
Datum för workshops kommer under terminen. 
Medarrangör: ABF 
Fri entré, ingen föranmälan behövs. 
 
 

Digitalhjälp – Drop in 
Måndagar kl. 10-12  
Datum: 3/2, 10/2, 17/2, 24/2 + 6/4, 
20/4, 27/4 
Kom in med dina enklare frågor om 
teknik, internet, datorer, surfplattor och mobiltelefoner. Vi 
hjälper även här till med frågor som rör våra e-tjänster, så 
som Pressreader, Biblio och Cineasterna.  
Fri entré, ingen föranmälan behövs. 

 
 

Författarbesök: Kent Lundholm 
Tisdag 3 mars kl. 18.30, Entré 20 kronor 
Män som spelar schack - Kent Lundholm  
Rulle inser att det är lättare sagt än 
gjort att dö. För att få tiden att gå så 
börjar han att lära sina vänner spela 
schack. Ett rätt så hopplöst projekt 
som även visar sig medföra en hel del 
risker. Nu kommer den femte boken om människorna i den 
fiktiva byn Baklandet. Inlandsmännens kärva och något 
fåordiga gemenskap gestaltas med värme och sympati. 
Medarrangör: ABF 
Boka biljetter på biblioteket, begränsat antal platser. 
 
 

Föredrag: Biodling med Åke Jonsson 
Tisdag 31 mars kl. 18:30, Entré 20 kronor 
Åke Jonsson är ordförande i 
Umeortens biodlarförening och 
själv biodlare sedan 1998. Åke 
har sina bin i Tavelsjöområdet. 
Med stor kunskap och vana som 
föredragshållare och kursledare 
inom biodling och kommer han 
till oss för att berättar om bin och dess aktiviteter. 
Boka biljetter på biblioteket, begränsat antal platser. 
 
 

Bokfrukost på biblioteket 

Torsdag 5 mars kl. 8:30, gratis 
Det är sportlov på skolan och 
biblioteket håller stängt. Då passar vi 
på att bjuda på frukost och prata och 
tipsa om böcker med varandra.   
Intresseanmälan görs till biblioteket, begränsat antal platser. 
 
 

Kulturprogram barn 
 

Sagoklubben  
För barn från 3 år.  
Start onsdag 22 januari kl. 14.30 – 15.00 
Därefter 29/1, 5/2, 12/2, 19/2, 26/2 ”Sagodans”, 11/3, 18/3 
”Babblarna-kalas”, 25/3 ”Akta dig, Betty”, 1/4 och avslutning 
8/4. 
 

Bebiscafé 
För bebisar mellan 4 – 8 månader. 
Start onsdag 5 februari kl. 10.00 
Därefter följande onsdagar 12/2, 19/2, 
26/2. 

 

Intresseanmälan görs till biblioteket, begränsat antal  
platser. 
 

Sagor, Rim och Ramsor 
För barn mellan 8 mån – 2 år. 
Start 11 mars kl. 10.00 
Därefter följande onsdagar 18/3, 25/3 och 1/4. 
Vi ramsar, läser böcker och sjunger sånger tillsammans. 
Intresseanmälan görs till biblioteket, begränsat antal  
platser. 
 
 

Lovaktivitet: Småttingdisco  
För barn mellan 2 och 5 år 
Onsdag 4 mars kl. 9.00 
Under skolans sportlov ordnar vi disco 
för de minsta. Dansa till svängiga låtar och färgglada ljus. 
Intresseanmälan görs till biblioteket. 
 
 

Sportlovsaktivitet för barn från 8 år och uppåt. 
Onsdag 4 mars kl. 12.30 
Superhjältejakten på biblioteket. Kom och lös mysteriet 
med den försvunna superhjältedräkten! 
Intresseanmälan görs till biblioteket, begränsat antal platser. 
 

Sagodans med Balettakademin 
Onsdag 26 februari kl. 14.30 
För barn från 3 år, ca 30-40 min. 
Med sagan som inspiration dansar, 
improviserar och leker vi fram sagan tillsammans.  
Boka gratisbiljetter på biblioteket, begränsat antal platser 

 

Babblarna-kalas! 
Onsdag 18 mars kl. 14.30 
För barn 2-5 år, ca 1 timme. 
Vi tecknar, skojar och pysslar med Babblarna som tema. 
Boka gratisbiljetter på biblioteket, begränsat antal platser 

 
Barnteater – Akta dig, Betty 
Onsdag 25 mars kl. 14.30  
För barn 4-6 år, ca 30 min 

 

Kalle ska bli morfar och beger sig till förskolan för att lära sig 
om allt som kan gå på tok i barnens värld. 
Boka gratisbiljetter på biblioteket, begränsat antal  
platser. 


