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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



Bokcirkeln “Garanterat bra böcker”   
Vi öppnar upp ett par kartonger med böcker från Statens kulturråd. Väljer 
och vrakar och plockar ut godbitar för att sedan läsa och diskutera under fyra 
måndagar: vecka 38, 42, 46 och 50.
Fri entré. Begränsat antal platser. Anmälan till robbib@robertsfors.se.
14 september kl 18.00 Robertsfors bibliotek

Crimetime-lördag
Vi visar livesändning av deckarförfattare från bokmässan i Göteborg. 
Fri entré. Begränsat antal platser. Anmälan till robbib@robertsfors.se.
26 september kl 11.00 -14.00 Robertsfors bibliotek

Västerbottens trädgårdshistoria  
Pernilla Lindström, byggnadsantikvarie, berättar om trädgårdshistoria från 
1700-tal till 1950-tal. Från Hushållningssällskapets och folkskolornas träd-
gårdsfrämjande arbete till köksträdgårdar och prydnadsrabatter vid lantgårdar, 
småbruk och egna hem.
Inträde 25 kronor. Begränsat antal platser. Anmälan till robbib@robertsfors.se.
Samarr. med Skellefteå museum
29 september kl 18:30 Bygdeå Församlingshem

Öppningslördag
Kl 11:30 Allsång för barnen. 
Kl 13:00 Författarbesök  av Anna-Lena Forsberg. 
Anna-Lena Forsberg, vars röst du hör på P4, 
berättar om sin bok “Därifrån vi komma”. Tbc, 
massarbetslöshet och fattigdom gör tillvaron 
riskfylld och dramatisk för familjen Eriksson, men 
det finns också glädje och sammanhållning i deras 
stora familj. 
Inträde på författarbesök 25 kronor. Begränsat 
antal platser. Anmälan till författarbesöket på rob-
bib@robertsfors.se.
3 oktober kl 11.00 - 14.00 Robertsfors bibliotek

Häxhammaren och de svenska häxprocesserna
Åsa Bergenheim, utbildad lärare och professor emerita i idehistoria vid Umeå 
universitet, besöker oss och berättar om sin bok Häxhammaren och de svens-
ka häxprocesserna. I Sverige avrättades cirka 400 personer för trolldom 
under perioden 1492-1704. Det blir en kväll för alla och envar som är intres-
serade av det fascinerande ämnet.
Fri entré. Begränsat antal platser. Anmälan krävs till robbib@robertsfors.se.
15 oktober 18:30 Robertsfors bibliotek



”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? 
Olof Östlund, arkeolog, Skellefteå museum, berättar.
Inträde 25 kronor. Begränsat antal platser. Anmäl på robbib@robertsfors.se.
26 oktober 18:30 Biblioteket, Ånäset

Vem och var i Sune Jonssons bilder
Vem och var? Är frågorna vi ställer oss när Gustav Burman går igenom de 
bilder från Sune Jonssons “Robertsfors as Sweden” som inte fick plats i ut-
ställningen på Centrumhuset.
Begränsat antal platser. Anmäl på robbib@robertsfors.se.
17 och 24 november 13.00-14.30 Robertsfors bibliotek

Barnteater: Akta dig Betty
Karl Andersson ska bli morfar till pyttelilla och 
underbara barnbarnet Betty. Han måste ome-
delbart utbilda sig i allt som kan gå på tok och 
beger sig därför till barnens värld - förskolan.
Profilteatern ger föreställningen.
Fri entré. Begränsat antal platser. Anmälan 
krävs till robbib@robertsfors.se.
5 december kl 12.30
Robertsfors bibliotek

Kom igång och skriv!
Skrivarkurs för dig som skrivit lite, mycket, 
mitt i mellan eller inget alls. 
Skrivpedagog och författare Sara Wikman
lotsar oss vid 5 tillfällen genom övningar i att 
skriva dialog, skapa karaktärer, göra miljöbeskrivningar och mycket annat 
under lättsamma former. 
Inga förkunskaper krävs.
Anmälan till robbib@robertsfors.se eller 0934-140 24.
Onsdagar kl 10.00 - 12.00 med start 16/9 på Robertsfors bibliotek

OBS! 
Med anledning av rådande pandemi kan förändringar ske i 
programmet. Håll er uppdaterade på Mina bibliotek, Bibliote-
kets Facebooksida, Visit Robertsfors och via affischering.



Sagostunder på biblioteken
För barn 3-6 år

Under hösten har vi några sagostunder för er som är hemma med barn. 
Sagorna kommer bland annat handla om katter och ambulanser.
För detaljer angående datum, plats och tid håll utkik på Mina bibliotek och 
vår facebook-sida!
Hoppas vi ses!

Digistart – bokcirkel för dig som är nybörjare i den digitala världen
Vill du lära dig mer om internet? Med vår bokcirkel kan du 
ta steget ut på nätet. Vi utgår från Malin Perlhedens bok 
och gör praktiska övningar tillsammans. Alla deltagare får 
ett exemplar av boken gratis. 6 träffar.
Begränsat antal platser. Anmälan till robbib@robertsfors.se 
eller 0934-140 24.
Måndagar kl. 10 - 11.30 12/10, 19/10, 2/11, 9/11, 16/11, 
23/11 Robertsfors bibliotek

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: 29/9 kl. 13-14, kl. 10/10 11-14, 20/11 kl. 10-11
Ånäset: 19/10 kl 14-15
Bygdeå: 27/10 kl 15-16
Du kan också boka egen tid för att få hjälp med användandet av din mobiltele-
fon, dator eller surfplatta på robbib@robertsfors.se eller 0934-140 24.

Skapa och skriv ut på 3D skrivare 
Workshop i att skapa 3D-modeller och skriva ut på 3D skrivare. Du får möj-
lighet att själv pröva att skapa en modell som du sedan får ta med dig hem. 
Bibliotekets personal finns på plats för att instruera och hjälpa till. Anmälan.
6/10 kl 10-14 Robertsfors bibliotek

After School språkcafé
Är du intresserad av att vara volontär på vårt språkcafé? Hör av dig till oss 
på robbib@robertsfors.se eller 0934-140 24 om du vill veta mer.


