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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:



Få koll på Dewey!
Äntligen är arbetet med bibliotekets nya bibliotekssystem och förändringar 
kring avdelningarna färdigt. Personalen är nöjda och glada – men hittar du i 
det nya? Kom på visning och fika så ska vi försöka se till att du också förstår 
hur bra allt blivit!
Måndag 27/1 kl. 18.30 Robertsfors.
Tisdag 28/1 kl. 18.30 Bygdeå.
Onsdag 29/1 kl. 15.00 Ånäset.

Den fula ankungen
Det var så härligt ute på landet. Det var sommar och en anka låg och ruvade i 
sitt rede. Äntligen knakade det och den ena ankungen efter den andra kom ut 
i världen. Men det största ägget tog lite längre tid... 
Sagoföreställningen med Lule Stassteater är en kombination av dockteater 
och dramalek där barnen får delta, sjunga och ramsa. För barn 2 – 6 år.
OBS! Boka gratis biljett på robbib@robertsfors.se, eller 0934-140 24.
Lördag 1/2 kl. 12.30 Robertsfors bibliotek.

Mord – en allvarlig historia
Författarbesök med Margita Tjärnström, som hittills skrivit två deckare som 
båda utspelar sig i trakten kring Burträsk: Den som tappat huvudet och nya 
boken Med en doft av syren. Margita berättar om bakgrunden till sitt skrivande 
och om varför böckerna utspelar sig just i Burträsk.
OBS! boka plats på robbib@robertsfors.se eller 0934-14024.
Måndag 10/2 kl.18.30 Robertsfors bibliotek. Inträde och fika 25 kr. 
Samarr. med Vuxenskolan.

Pionjärtiden – när människorna kom till norra Skandinavien
När inlandsisen smälte bort befolkades norra Skandinavien. Men från vilket 
håll kom människorna och vad var det som lockade dem att komma hit? 
Med utgångspunkt i de äldsta kända boplatserna i Norrbotten och Västerbotten 
berättar arkeolog Olof Östlund om den tidigaste invandringen. Vi får även 
höra om pionjärtiden i vårt närområde.
Torsdag 20/2 kl. 18.30 Robertsfors bibliotek. Inträde och fika 25 kr.
OBS! Boka plats på robbib@robertsfors.se, eller 0934-140 24.
Samarr. med Alla tiders och Skellefteå museum.

Frågor till folkvalda
Ordföranden från kommunens olika utskott finns på plats. Välkommen att 
ställa dina frågor och prata om det du tycker är viktigt.
Måndag 24/2 och 27/4 17.30-19.00 Robertsfors bibliotek 



Temlor och svenska deckare!
I privatdetektiven Ture Sventons anda firar vi Fettisdagen med att äta semlor 
– och vi vänder oss till vuxna semelfantaster. Vi tipsar också om de bästa av 
de nya svenska deckarförfattarna.
OBS! Boka plats på robbib@robertsfors.se. Begränsat antal platser.
Inträde, semla och kaffe/té: 40 kr.
Tisdag 25/2 kl. 14.00 Robertsfors bibliotek.

Sportlovsaktiviteter
Se särskilt programblad inför lovet!

Wikipedia-lördag
Samling för att uppdatera och fylla på information på Wikipedia om kommunens 
byar, besöksmål och kända personer, med mera. Du får hjälp med hur du går 
till väga och kan låna en dator på plats. Gemensam genomgång.
Bibliotekets hyllor med lokala böcker finns som faktabas. Nu kör vi!
Deltagarna bjuds på fika.
Lördag 29/2, kl.11.30 Robertsfors bibliotek

Digital fotokväll drop-in
Vi lär ut enkel bildbehandling; hur du kan scanna, beskära och retuschera 
fotografier. Ta med egen dator eller låna bibliotekets.
Torsdag 19/3 kl. 17.00 – 19.00 Robertsfors bibliotek.

Scanna bilder
Vi hjälper dig att scanna dina gamla foton och spara dem till din dator eller 
USB-minne. OBS! 1 – 5 foton/person beroende på hur många som vill scanna.
Måndag 23/3 kl. 15.00 – 16.00 Ånäsets bibliotek.

Världens fika
Internationellt fika i världsklass där kommuninvånare med rötterna i andra 
länder bjuder på sina specialiteter. Det blir också musik och lotteri.
Behållningen från lotteriet går till Röda korset.
Gratis fika och underhållning, men ge gärna ett bidrag till Röda Korsets arbete!
Lördag 4/4 kl. 11.30 – 13.30 Robertsfors bibliotek
Samarr. med ABF, Vuxenskolan och Röda Korset. 

Pedalbyggarworkshop
Intresseanmälan till studiecirkel: bygg din egen effektpedal till gitarr. 3 träf-
far. Komponenter till självkostnadspris (ca 600kr). Kursledare är Fredrik 
Lyxzén. Mer information och intresseanmälan: Gustav Hillbom 0934-14024 
eller robbib@robertsfors.se.
Samarr. med Bilda



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

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

28/1 Ficklampa 29/1 Ficklampa 31/1 Ficklampa

25/2 Orättvist! 26/2 Orättvist! 21/2 Orättvist!

24/3 Katter 25/3 Katter 27/3 Katter

21/4 Osynligt 22/4 Osynligt 24/4 Osynligt

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!
Robertsfors: Måndag 3/2 kl. 15.30 - 16.30 och Lördag 28/3 kl. 12.00 – 13.00
Ånäset: Måndag 2/3 kl. 15.00 - 16.00  
Bygdeå: Tisdag 31/3 kl. 15.00 - 16.00 
Du kan också boka egen tid för att få hjälp med användandet av 
din mobiltelefon, dator eller surfplatta: 0934-140 24.

Digital nybörjarkurs
Måndagar kl. 15.00 – 16.30. Kursledare är Gustav Hillbom.
17/2  E-post
24/2  Bank-id och swish
9/3  Säkerhet på nätet
16/3  Sociala medier
OBS! Boka plats på 0934-140 24 eller robbib@robertsfors.se.

Prova programmering för seniorer
Ditt barnbarn gör det… Prova på att programmera i Scratch – ett program-
språk för att skapa roliga och smarta spel, historier och animation.
Ta med egen dator eller låna bibliotekets.
OBS! Boka plats på robbib@robertsfors.se, 0934-14024.
Måndag 20/4 kl. 15.00 Robertsfors bibliotek.


