
Program 
för biblioteken 
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Robertsfors bibliotek flyttar för renovering 
Bibliotekets lokaler i Robertsfors måste renoveras och därför flyttar vi till en tillfällig lokal.

Eftersom det är svårt att hitta en lokal som är stor nog och passar för våra behov har det ännu 
inte bestämts var vi ska flytta. Men det kommer att ske under det första kvartalet 2023.

Under flytten kan vi tillfälligt behöva hålla stängt. Vi meddelar förändringar på minabibliotek.se, 
kommunens webbsida, Facebook och i Mellanbygden.

Bygdeå bibliotek flyttar i höst, men inte så långt! 

Bygdeå bibliotek flyttar från vår lokal i skolan och blir granne med församlingshemmet.

Vad vill du ska finnas i Bygdeås nya bibliotek? Skicka dina förslag till bybib@robertsfors.se.



Robert Tedestedt - Skriver om kärleken till Skellefteå AIK
I samband med att Skellefteå AIK Hockey 
fyller 80 år kommer en ny bok om klubben: 
Bygdens lag – en kärlekshistoria.

Journalisten Robert Tedstedt har följt 
hockeylaget sedan barnsben och tecknar i sin 
senaste bok en personlig bild av ishockeyns 
utveckling i skelleftetrakten.

Vi får följa med ända från 40-talet när lagets 
första spelare bytte bandybollen mot hockey-
pucken, fram till dagens position i elitserien.

Allt skildrat med en passion som Tedestedt 
sammanfattar på följande sätt: ”Man kan byta 
bostadsort och partner, men inte favoritlag.”

Måndag 6/3 18.30 Ånäsets bibliotek

Digitalkurs i Robertsfors
En kurs för nybörjare. Under sex tillfällen lär vi oss om smarttelefonens och datorns grunder. 
Bland annat tar vi upp e-post, sociala medier och söktjänster.

Begränsat antal platser. Anmälan görs hos Robertsfors bibliotek. 0934–14024

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

Under fem träffar får du 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

Måndagar kl. 14.30 - 15.30 på Bygdeå bibliotek   
v. 12-14 +  v. 16-17 (sex platser för elever i åk 5-6)

Digitalkurs i Ånäset
En kurs för nybörjare. Under sex tillfällen lär vi oss om smarttelefonens och datorns grunder. 
Bland annat tar vi upp e-post, sociala medier och söktjänster.

Begränsat antal platser. Anmälan görs hos Robertsfors bibliotek. 0934–14024



OBS! Anmälan till arrangemang
Boka plats på robbib@robertsfors.se, eller 0934-140 24. Ange namn och telefonnummer.

Deltagande på författarbesök kostar 25 kr. 

Anita Kärrman - Vi for åt skogen som fåglarna
Anita Kärrman är född 1949 och uppvuxen i Pauträsk södra 
Lappland, Västerbottens län. Nu är hon bosatt och verksam i 
Umeå och Pauträsk. Hon har varit läkare med lång tid inom 
allmänmedicin, men från 2010 mer eller mindre på heltid ägnat 
sig åt konst.

Att bo under en gran, ha vitmossa till blöjbarn och ekorrkött 
som föda kunde ännu in på 1900-talet vara verklighet för en 
del familjer i södra Lapplands skogsbygder. När människorna 
i den lilla byn Pauträsk tvingades böja sig för skogsbolag och 
stat var det tidigare generationers kunskap i överlevnad som 
räddade dem.

Måndag 20/3 18.30 Ånäsets bibliotek

Malin Ackerman - Kaos, kamp, lev!
Känd samhällsdebattör och inspiratör från Lycksele som nu 
även debuterat som författare till boken Kaos, kamp, lev!

Tänk om jag inte hinner bli den jag vill vara? Tanken biter sig 
fast när överläkaren beskriver hur cellförändringar i höger bröst 
utvecklats till cancer. Ett besked som vänder upp och ner på mitt 
liv och mitt sätt att leva. Det är som om cellförändringen i mig 
även förändrar mitt sätt att se på livet.

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!

Tisdag 4/4 18.30 Bygdeå Församlingshem

Försäljning av böcker och tidskrifter
Under sportlovet, vecka 10, har vi försäljning av gallrade böcker och tidskrifter på Robertsfors 
bibliotek. Kom och fynda böcker, tidskrifter och ljudböcker till förmånliga priser!

Måndag 6/3 till Fredag 12/3 Robertsfors bibliotek



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

Övriga barnarrangemang meddelas på minabibliotek.se och Facebook.

Tema Bygdeå

Onsdagar 9:30

Ånäset

Torsdagar 9:30

I mörkret 15/2 16/2

Sätt ett frö 29/3 30/3

Det löser vi 10/5 11/5

Öppettider
Robertsfors

Mån  11-19

Tis  11-15.30

Ons  11-15.30

Tors  11-19

Fre  11-15.30

Lör  11-14 (okt-april)

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


