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Mån  11-19

Tis  11-15.30

Ons  11-15.30

Tors  11-19

Fre  11-15.30

Lör  11-14 (okt-april)

Låna -själv-öppet: 
Mån-Fre, ej skollov 8.30-11.00

Tel. 0934-140 24

Epost robbib@robertsfors.se

Bygdeå

Tis  12-17, 17.30-19

Tors  12-16

Tel. 0934-143 09

Epost bybibl@robertsfors.se

Ånäset

Mån  12-17, 17.30-19

Ons  12-16

Tel. 0934-142 88

Epost anasbib@robertsfors.se

www.minabibliotek.se



Känner du någon som behöver Boken kommer?
Den som vill låna böcker men har svårt att ta sig till biblioteket kan beställa ”Boken Kommer”!

Boken kommer är en kostnadsfri service för den som inte kan komma till biblioteket själv. Vår 
personal plockar ihop böcker som levereras hem till dig.

Väskorna skickas en gång/mån i samarbete med Bruksam.

Kontakta Robertsfors bibliotek på 0934-140 24 eller robbib@robertsfors.se.

Digitalkurs för nybörjare 
En kurs riktad till dig som inte har någon, eller mycket liten, erfarenhet av den digitala världen. 

Under åtta tillfällen lär vi oss om datorn, smarttelefonen och internet. Vi går bland annat igenom hur 
e-post fungerar, vad sociala medier är och var vi hittar information på nätet.

Begränsat antal platser. Anmälan med namn och telefonnummer till robbib@robertsfors.se eller 
0934-140 24.

Måndag 12/9 kl. 10.00 - 11.30 Robertsfors bibliotek

K. G. Bergström - I nöd och död 
Den tidigare politiske kommentatorn, utrikeskorrespondenten och programledaren på SVT  
debuterar som författer med boken I nöd och död Om den ryska ockupationen i norr 1809. Här 
skildrar han kunnigt och fängslande den ryska invasionen av svenskt fastland, en händelse som 
Bergström menar inte blivit riktigt uppmärksammad i svensk historieskrivning.

Arrangemanget sker i samarbete med Vuxenskolan, Svenska kyrkan och Bygdeå hembygdsförening.

Tisdag 20/9 kl. 18.30 Bygdeå församlingshem

Digitalkurs fortsättning
Har du grundläggande kunskap om datorer och smarttelefoner, men vill lära dig mer? Då ska du 
anmäla dig till vår fortsättningskurs. Vi träffas sex gånger och lär oss till exempel om videosamtal, 
datorköp och hur du enkelt skapar en egen blogg.

Begränsat antal platser. Anmälan med namn och telefonnummer till robbib@robertsfors.se eller 
0934-140 24.

Fredag 23/9 kl. 10.00 - 11.30 Robertsfors bibliotek

Plugga inför högskoleprovet!
Ta chansen att förbereda dig inför högskoleprovet tillsammans med Lärcentrums pedagoger. Vid 
det första mötet presenteras allmän information och den verbala provdelen, svenska och engelska. 
Det andra mötet handlar om den kvantitativa delen, mattematiken.

Anmäl intresse på robbib@robertsfors.se, eller 0934-140 24.

Måndag 26/9 17.30-19.00 Robertsfors bibliotek

Torsdag 3/10 17.30-19.00 Robertsfors bibliotek



Anneli Jordahl - Björnjägarens döttrar
Anneli Jordahl, författare och litteraturkritiker, berättar här om sin nya roman Björnjägarens 
döttrar. Arrangemanget sker i samarbete med ABF.

En kvinna bestämmer sig för att i hembygdsföreningens årsbok nedteckna de sju systrarna Leski-
nens vilda historia. Varför gick de aldrig i skola? Varför ville de leva isolerade i ödemarken, femton 
mil från närmaste stad? Varför betedde de sig som grovhuggna pojkar? 

Det blir till en berättelse om vrede och sorg, om ensamhet och gemenskap, om syskonrivalitet och 
en förhöjd livskänsla i den krävande tillvaron långt in i vildmarken.

Tisdag 4/10 kl. 18.30 Bygdeå bibliotek

Lena Olofsson - I hundkäxens tid
Lena Olofsson berättar om sitt författarskap och sin debutroman I hundkäxens tid. 

Brita är snart sextio år och har tillbringat sina vardagar i postbilen längs vägarna i en döende 
glesbygd. Under senaste åren har meningslösheten och ledan tagit tag i henne. Stängningen av 
postkontoret, kassaservicen och flytten av paketutlämningen till ICA slog in sista spiken i kistan. 
Ensamheten fick henne att ta det där glaset vin på kvällen. Då kunde hon somna, ibland behövdes 
fler glas. Semestern har hon planerat för och ska åka söderut och besöka barnen. Men det börjar 
hända saker i trakten. Kommer hennes plan att bli av?

Måndag 17/10 18.00 Ånäsets bibliotek

Malin Ackermann - Kaos, kamp, lev!
Känd samhällsdebattör och inspiratör från Lycksele som nu även debuterat som författare till 
boken Kaos, kamp, lev! Arrangemanget sker i samarbete med ABF.

För Malin Ackermann blir tiden av behandling mot cancern en kamp för livet på fler än ett sätt. 
En kamp för att även komma ur inlärda mönster uppstår. Livsmönster som hon inte längre vill 
följa. Vi får följa Malins väg genom kaos och kamp mot något som hennes förebild Sara Lidman 
nog skulle ha kallat ett alldeles eget LEV!

Torsdag 17/11 kl. 18.30 Robertsfors bibliotek

Bokcirkeln #garanteratbraböcker
Nu kör vi igång med bokcirkeln #garanteratbraböcker igen. Vill du vara med?

Kom in på biblioteket i Robertsfors och låna en bok från vår #garanteratbraböcker-bokhylla och 
anmäl dig i disken med namn och mailadress eller telefonnummer.

Har du varit med tidigare? Då är du välkommen igen!

Måndag 19/9, 24/10, 21/11 kl. 18.00 Robertsfors bibliotek

OBS! Anmälan till arrangemang
Boka gratis biljett på robbib@robertsfors.se, eller 0934-140 24.

Deltagande på författarbesök kostar 25 kr. 



Sagostunder på biblioteken
Barn 3-6 år. Både förskolor och allmänhet är välkomna!

Bygdeå

Onsdagar 9:30

Ånäset

Torsdagar 9:30

Robertsfors

Fredagar 9:30

Husdjur 7/9 8/9 9/9

Brytiga böcker 12/10 13/10 14/10

Fixare 23/11 24/11 25/11

Bland drakar och dragqueens 
Detta arrangemang är en sagostund där kända dragartister läser 
sagor för barn. Det är ett unikt möte mellan dragshowens glamour och 
sagornas förtrollade värld som skapar läslust och visar att alla får vara 
som de vill. 

Barnen får gärna peka i boken, avbryta, prata och tänka högt. Vi upp-
muntrar alltid till samtal som låter det blyga barnet längst bak ta lika 
mycket plats som det utåtriktade barnet längst fram.

Torsdag 3/11 18.00 - 19.00 Robertsfors bibliotek

The AudioVisual Club
I höst kan elever i åk 5-6 anmäla sig till The A.V. Club, där 
vi träffas efter skoltid och lär oss mer om digitala och 
tekniska prylar på biblioteket. 

Du får testa på att koda robotar, filma med 360-kamera 
och känna på hur det är att programleda en Podcast.

Anmälan: desiree.hansson@robertsfors.se / 0934-14024

Onsdagar kl. 14.00 - 15.00 på Robertsfors bibliotek  
v. 38-42 (sex platser för elever i åk 5)

Måndagar kl. 14.00 - 15.00 på Ånäsets bibliotek v. 45-49 (sex platser för elever i åk 5-6)

Världens fika
Internationellt fika i världsklass där kommuninvånare med rötterna i 
andra länder bjuder på sina specialiteter. Det blir också musik och lotteri.

Behållningen från lotteriet går till Röda korset.

Gratis fika och underhållning, men ge gärna ett bidrag till Röda Korsets arbete!

Lördag 19/11kl. 11.00 - 13.00 Diamanten, Centrumhuset Robertsfors


