
Öppettider 
Ordinarie öppettider  Meröppet* 

Måndag  10 - 20   06 - 22 
Tisdag  10 - 17  06 - 22 
Onsdag  10 - 20   06 - 22 
Torsdag  10 - 17   06 - 22 
Fredag  10 - 17   06 - 22 
Lördag Stängt  06 - 22 
Söndag Stängt  06 - 22 
*För mer information om Meröppet se föregående sida. 
 
Särskilda öppettider gäller under storhelger. 
 

Tegsbiblioteket 
 

Tegs centralskola 
Målargränd 15 
090 - 16 53 32 
tegsbiblioteket@umea.se              
www.minabibliotek.se/teg 
www.facebook.com/tegsbiblioteket 

 

Tegsbiblioteket 

 Program 

 Hösten 2022 

Meröppet 
Meröppetanvändare har tillgång till biblioteket  
mellan  06 - 22 alla dagar. För att bli meröppetan-
vändare behöver du vara minst 18 år och ha ett 
bibliotekskort. Kontakta personalen vid intresse. 
 

Digitalhjälp 
Boka tid med en bibliotekarie om du till exempel 
vill komma igång med e-böcker och e-ljudböcker, 
läsa tidningar digitalt i Pressreader eller skapa ett 
konto på minabibliotek.se och lära dig reservera 
böcker. Kontakta personalen vid intresse.  

Boken kommer 
För dig som på grund av långvarig sjukdom, rörel-
sehinder eller annat funktionshinder inte själv kan 
komma till oss på biblioteket finns möjlighet att få 
ta del av vår Boken kommer-verksamhet.  
Kontakta personalen vid intresse. 
 

Talböcker 
Har du svårigheter att läsa tryckt text kan du ha 
rätt till egen nedladdning av talböcker via Legi-
mus.se som drivs av Myndigheten för tillgängliga 
medier, MTM. Kontakta personalen vid intresse. 
 

Bokcirklar 
Tegsbiblioteket anordnar regelbundet bokcirklar, 
både fysiska och digitala. Om du vill starta en 
egen bokcirkel finns bokcirkelkassar att låna. 
Bokcirkelkassarna innehåller åtta böcker, en 
handledning och en författarpresentation.  

Bilder: Andreas Nilsson, Magda Andersson, SVT, Mikael Wikner 

mailto:grubbebiblioteket@umea.se
http://www.minabibliotek.se/
http://www.facebook.com/tegsbiblioteket
https://www.google.com/maps?q=@63.8188049,20.235531


Vuxenprogram 
Datorkurs 
Lär känna din egen dator 

Måndagar klockan 10.00, start 12 september 

För dig som har en PC med Windows och vill 
lära dig mer om hur du använder den. 
Kostnad: 100 kr. I samarbete med ABF.  
Föranmälan på ABF:s webbsida: www.abf.se 

Författarbesök 
Mikael Wikner  
- Historieskolan 
Onsdag 5 oktober kl 18.30 

Mikael Wikner berättar om sin bok Historie-
skolan - oväntade berättelser från Umeå och 
Västerbotten. I samarbete med ABF. 
Gratisbiljetter hämtas ut på Tegsbiblioteket. 

Afternoon book tea 
- Boktips med Monica Lindgren 
Torsdag 24 november kl 14.00-15.30 

Monica Lindgren från Go’kväll delar med sig 
av sina bästa boktips.  
Kostnad: 50 kr inkl gofika. I samarbete med ABF.   
Föranmälan till Tegsbiblioteket senast 17/11. 

Föredrag 
Kerstin Thörn 
- Kvinnor i Umeå 
Onsdag 7 december kl 18.30 

Kerstin Thörn håller föredrag om kvinnliga 
pionjärer utifrån boken Kvinnor i Umeå - en 
historisk guide. I samarbete med ABF.  
Gratisbiljetter hämtas ut på Tegsbiblioteket. 

Barnprogram 
Babystunder 
Torsdagar klockan 10.00 
Start 25/8, 6/10, 10/11 

Sång, ramsor och sagor för de  minsta. För 
föräldralediga med barn mellan 4 - 12 mån. 
Endast föranmälan: tegsbiblioteket@umea.se    

Bokklubben 
Onsdagar klockan 15.00 
Start 7 sept 

Går du i åk 3 eller 4 och gillar att prata om 
böcker och träffa nya vänner? Gå med i Bok-
klubben! Onsdagar med uppehåll vecka 44.  
Endast föranmälan: tegsbiblioteket@umea.se 

Sagoklubben 
Fredagar klockan 14.00 
Start 9 september 
Sagostund med roliga, tokiga och kanske lite 
läskiga bilderböcker för barn i alla åldrar. Alla 
barn får ett eget sagokort! Ingen föranmälan 
krävs. Vissa fredagar är det barnföreställning 
istället dit det krävs biljett (se nedan). 

 

Barnföreställning 
Magiska Magna  och  
hennes förtrollade gitarr 
Fredag 21 okt  
Klockan 14.00 
 

Sång, dans, bus och spännande berättelser 
väntar när Magiska Magna spelar tokiga vers-
ioner av kända barnvisor. Rekommenderad 
ålder: 3-5 år. Gratisbiljetter släpps den 7/10. 

Läslov v. 44 
Under läslovet kan lediga skolbarn prova på 
att slöjda med kulturskolan samt andra aktivi-
teter på biblioteket. Se separat program. 
 

Barnföreställning 
Bland drakar och 
dragqueens 

Fredag 4 november  
Klockan 14.00 
 

En magiskt glittrande sagostund där några av 
landets mest erkända dragshowartister läser 
sagor för barn. Från 3 år.  
Gratisbiljetter släpps den 21/10. 
 

Barnföreställning 
Akta dig, Betty! 

Fredag 25 november  
Klockan 14.00 
 

Morfar måste lära sitt barn-
barn Betty om saker att akta 
sig för. En interaktiv före-
ställning för små barn med Profilteatern.  
Rekommenderad ålder: 4-6 år.  
Gratisbiljetter släpps den 11/11. 

Julpyssel 
Fredag 16 december klockan 13.00-15.00 
Kom och pyssla inför den stora högtiden! 
Från 3 år. Drop-in. Vi bjuder på juligt fika! 


