
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, punkt ett på kartan. Det finns fri parkering 
för en timme vid returstationen nära Matbiten. 
 
Umedalens bibliotek 
Aktörgränd 29 
090 - 16 50 86  
bibliotek.umedalen@umea.se              
www.minabibliotek.se/umedalen 

Umedalens 

bibliotek 
Program och utställningar 

Våren 2022 

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/


Program för vuxna 
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 bibliote-
karie här så ska vi hjälpa dig på ett coronasäkert 
sätt. Kontakta oss för bokning och mer info på 
telefon eller mejl. 

Digitalhjälpen  
Kom och ställ frågor till oss på biblioteken om hur 
du använder internet, e-tjänster, datorer, mobil-
telefoner, surfplattor och annat. 
Vi vänder oss särskilt till dig som känner dig osä-
ker eller har svårt med den nya tekniken och till 
dig som vill lära dig något nytt. Boka tid på telefon 
eller mejl. 

Språkcafé 
Vi hoppas att kunna starta språkcafét med lättläst 
bokcirkel i mars men det är beroende av co-
ronaläget. Föranmälan till biblioteket. Planerade 
datum: 3/3, 7/4, 5/5 Kl.15.00-16.00. 

Bokcirklar 
Vill du vara med i eller starta en bokcirkel? Vi hjäl-
per er att komma igång.  När coronaläget tillåter 
så är ni också välkomna att hålla till på biblio-
teket.  Kontakta oss för mer information. 

Studierum 
Behöver du en plats att studera? Det går att boka 
vårt sagorum för att studera i under våra öppetti-
der. Kontakta oss för tidsbokning. 
 

Utställningar och programkvällar 
Vill du ställa ut bilder eller hantverk? Ha vernis-
sage, framföra poesi eller akustisk musik? Kon-
takta oss på tel. eller mejl. Ansvarig: Magnus 
Kronlund, magnus.kronlund@umea.se,090165086 

Utställningar våren 2022 
31/1-24/2 Alfredo Castro: Narcissus spruckna spe-

gel - Blandteknik. 

28/2-31/3  Ida Åberg: Sommartid - Akvareller  

4/4-28/4 Rolf Segerstedt: Fotografier 

2/5-25/5 ART movement: Möten genom konst 

30/5-30/6 Katarina Klingberg: Under ytan - akva-
reller 

Musikcafé och vernissage 
2/6 Katarina Klingberg har vernissage och Umeå 
östra spelar klezmer och balkanmusik,  18.30 

Program för barn och unga 
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. Föranmälan på tel. eller mejl.  
Första träffen kommer ske digitalt  torsdagen 27/1 
kl 15.00 Därefter 24/2, 31/3, 28/4, 2/6 

Ljudboksjuntan 
För dig i åk 7-9.  Om coronaläget tillåter så startar 
vi en grupp som själva får välja en ljudbok att 
lyssna på samtidigt som de stickar, virkar eller 
tecknar. Medtag eget material. Vi bjuder på te och 
fika. Under något tillfälle kommer vi att bjuda in 
en hemslöjdskonsulent som håller i en workshop. 
Föranmälan på tel. eller mejl. 
Kl. 18.30-19.30  måndagar. 4/4, 25/4, 9/5, 23/5 

Barnteater 
Du kan hämta gratisbiljetter på biblioteket i för-
väg eller ringa 090-165086 alternativt mejla 
bibliotek.umedalen@umea.se så lägger vi undan 
biljetter till dig. Mer info om föreställningarna på 
vår hemsida, minabibliotek.se och på facebook. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vem är på teater? 
Ögonblicksteatern 
Fredag 4/2  10.00 
Ålder: från 4-6 år. Tid: 30 minuter. 
Föranmälan till biblioteket 

Häxan och humlan 
Dockteater Månstjärna 
Fredag  11/2 10.00 
Föreställningen är 30 minuter lång, och riktar sig 
till barn från 3 år. 

Magiska Magna och hennes förtrol-
lade gitarr 
Fredag 1/4 10.00 
Musikföreställningen är ungefär 15 minuter lång 
följd av en 10 minuter lång pratstund med bar-
nen, och riktar sig till barn i åldern 3-5 år.  
 

 


