
Öppettider 
Måndag  10 - 20  

Tisdag  10 - 16  

Onsdag  10 - 18  

Torsdag  10 - 16  

Fredag  13 - 16  

Hitta till oss 

Biblioteket ligger i anslutning till Bräntbergs-
skolan. 

Mariehemsbiblioteket 
Törnskatevägen 18 
090-16 55 98 
mariehemsbiblioteket@umea.se 
www.minabibliotek.se/mariehem 

Mariehems- 

biblioteket 

Program hösten 2021 

Boken kommer 
För dig som på grund av långvarig sjukdom,  
rörelsehinder eller annat funktionshinder inte 
själv kan komma till oss på biblioteket finns möj-
lighet att få ta del av vår BOKEN KOMMER-
verksamhet.  
Under pandemin kan vi också erbjuda tjänsten 
till dig som är i riskgrupp och inte kan ta dig till 
bibliotek därför. Vi lämnar av böckerna vid dör-
ren: smittfri läsning! 

Vill du starta en 
läsecirkel? 

Om du inte får plats i eller inte hittar en läsecir-
kel som du vill vara med i är du välkommen att 
starta en egen. Biblioteket hjälper till med lokal, 
marknadsföring i våra egna kanaler och inlån av 
böcker.  

Saknar du något i 
biblioteket? 
Du är välkommen att lämna förslag på vilka 
böcker, filmer och annat vi ska köpa in till biblio-
teket, vilka program vi ska arrangera och annat 
som du tycker saknas i biblioteket.  

Minabibliotek.se 
är den gemensamma webbplatsen för Umeåreg-
ionens bibliotek. Där finns aktuella öppettider, 
boktips och artiklar, och där kan du låna e-
böcker och e-film! 

Mariehemsbiblioteket 
Törnskatevägen 18 
090-16 55 98 
mariehemsbiblioteket@umea.se 

https://www.google.com/maps?q=@63.8407138,20.3199759


Digitalhjälp drop-in  
Onsdagar kl. 14:00-15:00 från 15/9 till 8/12 

Ställer datorn, mobilen eller surfplattan till med 
problem? Är sociala medier eller andra webbsidor 
onödigt krångliga. Få hjälp på biblioteket! För 
vuxna. 

Barnsång 
Fredag 8/10 kl. 14:00 

En upplevelse för dig och ditt barn! Kristina Sturk 
leder med sånger och rörelser som hjälper bar-
nets kropps- och rumsuppfattning och utvecklar 
barnens tal och kommunikation. Inte minst får 
barnet och den vuxna musicera tillsammans! Fri 
entré. För barn 1-4 år. 

Biljetter finns att hämta på biblioteket från 24/9 

Stickcafé 
Torsdag 14/10 kl. 14:00 

Handarbete är balsam för själen, och ännu bättre 
blir det med litteratur och fika! Kom med era 
stickningar, lyssna till bokpresentationer, avnjut 
kakor, och umgås! Fri entré. Vi bjuder på fika! 
Första av två tillfällen under hösten. För vuxna. 

Obs! På grund av corona har vi begränsat antalet 
deltagare till maximalt 20 personer. Kom i tid! 

 
 
 
 

Mariehems historia 
Torsdag 11/11 kl. 14:00 

Under 2019 och 2020 har en ihärdig grupp lokal-
historiker i ABFs hägn träffats för att gräva i     
Mariehemsområdets djupa historia. Hans-Åke 
Rönnlund presenterar resultatet. Fri entré. Vi bju-
der på fika! För vuxna.  

På grund av corona har vi begränsat antalet delta-
gare till 20 personer. Kostnadsfri biljett krävs. 
Finns att hämta på biblioteket från 14/10. 

Stickcafé 
Torsdag 18/11 kl. 14:00 

Handarbete är balsam för själen, och ännu bättre 
blir det med litteratur och fika! Kom med era 
stickningar, lyssna till bokpresentationer, avnjut 
kakor, och umgås! Fri entré. Vi bjuder på fika! 
Andra av två tillfällen under hösten. För vuxna. 

Obs! På grund av corona har vi begränsat antalet 
deltagare till maximalt 20 personer. Kom i tid! 

Voff! 
Fredag 19/11 kl. 14:00 

Det handlar om en liten hund: Voff! Sånger, rim 
och rytmer: Voff! En liten pjäs om stora känslor: 
Glad! Ensam, rädd… Arg! Och att få krypa upp i en 
varm famn: Voff! Fri entre. För barn 0-2 år. 

Biljetter finns att hämta på biblioteket från 5/11 

 
 
 

Take-away 
Vill du av någon anledning inte komma in i biblio-
teksrummet, eller vill du vara inne så kort tid som 
möjligt? Då kan vi hjälpa till med lässuget ändå! 

Via Minabibliotek.se kan du göra en take-away-
beställning, både för barn- och vuxenböcker och 
filmer. Det går också bra via mejl eller telefon 
direkt till oss.  

Vet du inte riktigt vad du vill ha? Då kan du be-
rätta vad du är sugen på, så plockar vi ihop en 
liten påse med smakprov! 

Bibliotekets nyhetsbrev 
Att hålla koll på flödet av allt nytt och bra som 
släpps är svårt, men vi har bot! En gång i måna-
den skickar vi ut ett nyhetsbrev med tips på 
färska böcker och filmer. Nyfiken? Kontakta oss 
om du vill få det i mejlkorgen! 

Vi tar hand om varandra! 
Med anledning av corona har vi begränsat antalet 
deltagare på arrangemangen. Programmet kan 
också komma att ändras med kort varsel - ring 
oss eller håll koll på minabibliotek.se för den   
senaste informationen! 

 

 

 


