
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  

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 
www.facebook.com/umedalensbibliotek 

Umedalens 

bibliotek 
Program och utställningar 

Hösten 2021 

Boken kommer      
För dig som på grund av långvarig sjukdom, rörelse-
hinder eller annan funktionsnedsättning 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 i olika databaser.  
 

I coronatider 
Du som är i riskgrupp för corona kan få böcker hemle-
vererade eller få och lämna böcker utanför biblio-
teket. Kontakta oss för information. 

http://www.minabibliotek.se/
http://www.facebook.com/


Program för vuxna 
Kura skymning  

Årets tema är Åländsk litteratur, för att uppmärk-
samma hundraårsfirandet av Ålands självstyre. 

Vicky Uhlander läser högt ur årets bok. 
Måndag 15/11  kl 18.30. 
Fika och boklotteri!  
Föranmälan, begränsade platser 

 

Språkträning och läxhjälp 

Vill du träna på att tala svenska eller få hjälp 
med läxor i svenska som andraspråk  eller har 
något annat språkligt  bekymmer du vill ha 
hjälp med så är du välkommen att boka en tid 
med en bibliotekarie här så ska vi hjälpa dig 
på ett coronasäkert sätt.  

Boka tid hos oss på tel 090-165086 eller  
bibliotek.umedalen@umea.se 

 

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. 

Boka tid hos oss på tel 090-165086 eller  
bibliotek.umedalen@umea.se 

Utställningar Hösten 2021 

18/8-30/9, Clara Fana och Johanna Lindström 

4/10-28/10, Nic Langendoen 

1/11-25/11, Ann Kristin Ångström. Bilder och 
hantverk 

29/11-27/1, Thomas Distler. Akvareller  

Program för barn och unga 
Bäbislek men Minn och Minna.  

Minn och Minna är två färgglada figurer som bju-
der in bebis och vuxen till att sjunga, leka och 
utforska tillsammans. Inspirerat av Barbro Lind-
grens Max böcker. För bäbis från 6 månades till 18 
månader med hemmavarande vuxen.  24/9, 1/10 
och 8/10 kl 9.00 40min.  

Föranmälan till biblioteket på tel: 090 – 16 50 86 
eller e-post: bibliotek.umedalen@umea.se 

Barnteater 
Mina i vildmarken 
Tantteatern 
En dramatisering av boken som är skriven av Anna 
Höglund. 
Mina tycker att Kåge tar för stor plats där hemma. 
Men en dag hittar hon en koja i skogen... 
Ett relationsdrama mellan två björnar som enga-
gerar både barn å vuxna.  
Från 3 år.  29/10 10.00 

Föranmälan till biblioteket på tel: 090 – 16 50 86 
eller e-post: bibliotek.umedalen@umea.se 

 

 

Vem är på teater? 
Ögonblicksteatern 
I "Vem är på teater? möter vi vännerna Katt, Ka-
nin, Nalle, Fågel och Nallegris. Dom bygger en 
teater. Men mycket kommer att hända innan den 
står klar. Någon kommer att blöda, någon kom-
mer att dö. 
Gult är fult säger kompisarna till Katten. Men Få-
gel håller inte med - Gult är fint!  
Om att leva och vara i livets alla stunder. Ibland är 

det viktigt att njuta av chokladbollar, ibland att 

fundera över döden. 

Fredag 3/12 kl: 10.00 
Ålder: från 4-6 år. Tid: 30 minuter. 
Föranmälan till biblioteket 
 

 

Läseklubben Balsam 

För dig i årskurs 4-7. Vi träffas en gång i månaden, 
här eller digitalt och tipsar varandra om böcker, 
Vi bjuder på fika. 
Start: 30/9, 28/10, 25/11 och 9/12. kl 15.00 
Föranmälan till biblioteket.tel: 090 – 16 50 86 el-
ler e-post: bibliotek.umedalen@umea.se 

 

 


