
Välkommen in till www.minabibliotek.se 
Minabibliotek.se är den gemensamma webbplatsen för 
Umeåregionens bibliotek. 
Här kan du: 

• 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 lån, låna om & reservera böcker 

• Ladda hem e-media för lån. Vi har ett brett utbud 
av e-böcker, e-ljudböcker, e-tidningar och e-filmer 

Boka en digitalhjälp 
Boka tid på biblioteket för att få personlig hjälp med till 
exempel e-post eller komma i gång med e-böcker. 

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. 

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. 
 

Internet, skrivare och släktforskning 
Hos oss kan du boka dator, få tillgång till trådlös 
internetuppkoppling, skriva ut dokument och kopiera. Du 
kan också släktforska med bland annat Arkiv Digital. 

Dagstidningar & tidskrifter  
Vi har ett 40-tal tidskrifter för alla åldrar inom en mängd 
olika områden. Det senaste numret får man läsa i 
biblioteket men i övrigt går det bra att låna hem tidskrifter. 

Filmer 
Vi har ett stort och aktuellt utbud av DVD-filmer för barn, 
unga och vuxna.  

Bok- och läsecirklar 
Är du med i en bokcirkel eller vill starta en? Kom till oss och 
få tips på hur. 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, lämna inköpsförslag 
på minabibliotek.se, skicka ett mejl eller lämna ett brev i 
vårt bokinkast.   
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Industrivägen 9 
905 31 Hörnefors 

Tel 0930-291 96 
horneforsbiblioteket@umea.se 

www.minabibliotek.se 

 

Hörneforsbiblioteket 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

                                            

 
 
 

Öppettider 13/9 – 22/12 
Måndag, onsdag och fredag 
9.00 – 15.00 
Tisdag och torsdag 
9.00 – 20.00 
 
Skolans höstlov 1/11–5/11 
2/11 tisdag 15.00 – 20.00 
4/11 torsdag 15.00 – 20.00 
 
Skolans jullov 23/12 – 10/1 
28/12 tisdag   15.00 – 20.00  
4/1      tisdag  15.00 – 20.00 
 
Öppettiderna kan komma att 
förändras. Håll dig uppdaterad via 
hemsidan eller ring oss.  

Program 
Hösten 
2021 

 



Program för barn 
 

Musikteater: I en pöl 
Onsdag 6 oktober, kl. 14.30 
För barn 3–6 år. Längd: 30 min.   
En musikteater för barn, skriven av Monica Ring och Anna 
Jakobsson, efter boken ”I en pöl” av Karin Cyrén. 
Boka gratisbiljetter på biblioteket, begränsat antal 
platser. 
 

Bebiscafé 
Start onsdag 13/10, kl. 10.00-10.30 
För bebisar mellan 4 – 12 månader. 
Därefter 27/10 och 10/11. 
Vi läser pekböcker och avslutar med att fika tillsammans. 
Intresseanmälan görs till biblioteket, begränsat antal 
platser. 

 
Sagoklubben 
För barn 3-5 år. 
Datum annonseras på Facebook. 
Anmäl dig till bibliotekets 
sms-lista för aktuell info om arrangemang. 
17/11 läser Maria Löfgren sin bok Fantastiska familjer och 
Kattis kalas.  
 

Voff 
Onsdag 20 oktober, kl.14.30  
För små barn 0-2 år. 
I Voff får bäbisar och små barn  
tillsammans med sina föräldrar 
 ett lekfullt möte med teater.  
Boka gratisbiljetter på biblioteket, begränsat antal 
platser. 

Höstlovsaktivitet 
Mer information kommer närmare lovet. 
Intresseanmälan görs till biblioteket, begränsat antal 
platser. 

Sagor, rim och ramsor  
För små barn mellan 12 – 18 månader. 
Start onsdag 17 november, kl. 10.00-10.30 
Därefter 24/11, 1/12, 8/12 
Vi ramsar, läser, sjunger och fikar tillsammans.  
Intresseanmälan görs till biblioteket, begränsat antal 
platser. 

Barnteater: Mina i vildmarken 
Onsdag 24 november kl. 14.30 
För barn från 3 år. Längd: 30 min. 
Tantteatern. En dramatisering av boken  
av Anna Höglund. Boka gratisbiljetter på 
biblioteket, begränsat antal platser. 
 

 

 

 
 

Program för vuxna 

 

Digital hjälp drop-in 
Måndagar kl. 12-14. Start 4/10.  
Därefter 11/10, 18/10 och 25/10. 
Kom och få hjälp med digitala ärenden på mobil, 
surfplatta eller dator.  

  
 

Författarbesök: Maria Broberg 
Tisdag 19/10, kl. 18.30-20.00  
 
Maria Broberg släppte våren 2020 sin  
debutroman Bakvatten, en västerbottnisk  
släktberättelse och kärlekshistoria som  
fått fina recensioner. 
Medarrangör:  
ABF och Region Västerbotten 
Boka biljetter på biblioteket,  
begränsat antal platser.  
 

Författarbesök: Anki Edvinsson 
Tisdag 9/11, kl.18.30-20.00 
 
Anki Edvinsson är aktuell med sin  
andra kriminalroman Snöängeln.  
Boken utspelar sig i Umeå och vi  
får följa poliserna Charlotte och  
Per utreda tre tragiska händelser 
kopplade till narkotika.  
Boka biljetter på biblioteket,  
begränsat antal platser. 
 
 

Fredrik Elgh – om Pehr Stenberg och hans 
levernesbeskrivning  

Tisdag 23/11, kl.18.30-20.00 

 
Pehr Stenbergs levernesbeskrivning är en 
norrländsk självbiografi som beskriver en 
ung mans livsresa och klassresa, från 
föräldrahemmet i en bondby söder om 
Umeå till studier i Åbo och åter till 
hembygden med nya erfarenheter. 
Föreläsningen har kopplingar till 
Hörnefors lokalhistoria. 
Boka biljetter på biblioteket, begränsat 
antal platser. 
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