
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 och 
sommaren. 
 

Tegsbiblioteket 
 

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

 

Tegsbiblioteket 

 Program 

 Våren 2023 

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 5-10 böcker, en 
handledning och en författarpresentation.  

Bilder: Elin Johansson, Ola Ling, Rolf Segerstedt, Joakim Brolin 

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


Vuxenprogram 
Författarbesök 
Rolf Segerstedt - Vildmarksvägen 

Onsdag 15 februari kl 18.30
 

Möt författaren och naturfotografen Rolf Se-
gerstedt, aktuell med boken Vildmarksvägen. 
Gratisbiljetter hämtas/bokas från den 16 jan. 
 

Föredrag 
Darcia de Man - Spara pengar  
samtidigt som du sparar miljön 
Onsdag 22 mars kl 18.30 
Darcia De Man från ABF ger olika tips på små 
saker vi kan göra i vardagen för att minska vår 
klimatpåverkan. Medarrangör: ABF.  
Gratisbiljetter hämtas/bokas från den 20 feb. 
 

Konstvisning 
Måndag 27 mars kl 18.00 

Konstpedagog Åsa Adolfsson berättar om  
utvalda delar av konstverken som ingår i Umeå 
kommuns konstsamling. Rundvandring i Tegs 
centralskola och biblioteket. 
I samarbete med Umeå konsthall.  
Gratisbiljetter hämtas/bokas från den 27 feb. 
 

Författarbesök 
Katarina Widholm 
- Räkna hjärtslag och Värma händer 
Onsdag 3 maj kl 18.30 

Författaren Katarina Widholm berättar om 
arbetet med bokserien om Betty.   
Medarrangör: ABF.  
Gratisbiljetter hämtas/bokas från den 3 april. 

Barnprogram 
Babystunder 
Onsdagar eller torsdagar kl 10.00 
Start tre olika grupper: 19/1, 15/2, 15/3 

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

Bokklubben 
Onsdagar kl 15.00 en gång i månaden 
Start 25 januari 

Går du i åk 3 eller 4 och gillar att prata om 
böcker och få nya boktips av andra? Gå med i 
Bokklubben! Vi träffas en onsdag  i månaden.  
Endast föranmälan: tegsbiblioteket@umea.se 

Sagoklubben 
Fredagar kl 14.00 
Start 27 januari  
Sagostund med roliga, tokiga och ibland lite läs-
kiga 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). Uppehåll under 
sportlovet vecka 10. Avslutning den 31 mars. 
 

Barnföreställning 
När vi skrämde  
gammelgäddan 
Fredag 3 februari kl 14.00 
 

En  dockteater om två systrar 
som en sommardag upptäcker 
att gammelgäddan skrämt bort 
alla småfiskar. Vad ska de göra nu? Från 3 år.  
Gratisbiljetter hämtas/bokas från den 20 jan. 

Sportlov v. 10 
Måndag 6 mars kl 14.00 - 16.00 
Slöjda en magisk trollstav under ledning av 
Ola Ling från Kulturskolan. För dig 10-12 år.  
Endast föranmälan: tegsbiblioteket@umea.se    
 

Tisdag 7 mars kl 13.00 - 15.00 
Pyssel och klurigheter med detektivtema för 
lovlediga barn. Ingen föranmälan krävs. 
 

Hela veckan 
Tipsrunda med Lassemajas Detektivbyrå.  
Alla som deltar vinner ett litet pris! 
 

Barnföreställning 
Häxans kvastresa till Blåkulla 

Torsdag 6 april kl 14.00 
Följ med häxan Maria på en fartfylld kvast-
resa till Blåkulla där allt kan hända. Alla barn 
får vara med och leka sagan tillsammans. 
Från 2 år. Ingen föranmälan krävs. 
 

Bebisföreställning 
Bäbislek med Minn och Minna 
Fredag 21 april kl 9.30 
Sång, dans och lek med Minn 
och Minna. För bebisar 6-18 
mån med en vuxen.  
I samarbete med Kulturskolan. 
Föranmälan från den 3 april.  
 

Biblioteket pop-up! 
Under våren besöker biblioteket bland annat 
spontanfotbollen för barn på Tunet. Hör av dig 
till tegsbiblioteket@umea.se för mer info! 


