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:: Alva  sommarBREV:: 

 alva kultur galleri juni-augusti 2022 

   
 

:: Alva  sommarBREV:: 

26 augusti    Vernissage 
12 00                 Karina Lidström  

galleri      

Alva        Utställningen pågår 26 augusti - 20 september 

7 juni – 15 augusti 
Sommarlån på böcker  

Sommaröppettider måndag – fredag 10 00 – 14 00 

Alva stängt 18 juli – 22 juli  

17 juni       Vernissage 
12 00           Under arbete: konstnärlig gestaltning på 

galleri          nya psykiatrihuset, Norrlands  

Alva            universitetssjukhus 

Utställningen pågår 17 juni – 23 augusti 

Var med på vår sommarläsbingo 
 

Fram till den 15 augusti så kan du med en bok i högsta 

beredskap spendera sommaren på många olika ställen.  

Kryssa för så många rutor du kan och var med om 

utlottning av fina priser. Lämna in din bingolapp genom att 

e-posta den till alvakultur@regionvasterbotten.se eller 

lämna den på Alva kultur  
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alva sommarläser 
 

 

 

Natten. Sömnen. Döden. Och stjärnorna av Joyce Carol Oates.  

En romanroman som vi på Alva brukar kalla denna typ av bok. Vi talar om 

många sidor, svulstiga och mångfasetterade ord, formuleringar och relationer. Vi 

får följa Jessalyn och hennes fem vuxna barn efter det att maken/fadern avlidit 

på grund av polisvåld. Romanen lyfter frågor om ras och klass i dagens USA. 

Men det handlar också om familj, mod och kärlek. En roman att sjunka ner i en 

stilla sommarkväll.  

 

Karl Fredrik: mitt blomsterår på Österlen av Karl Fredrik Gustafsson  
Mycket härligt och vackra bilder kring allt som gäller blommor, om det så 

handlar om att gräva i trädgården eller att arrangera de mest generösa 

buketter. Här får du svar på hur du anlägger en färgsprakande rabatt och Karl 

Fredriks blomsterhemligheter 

 

 

 

 

 

Ovanjorden av Mikael Berglund 

En av de sista dagarna av sommarjobbet på förskolan i Ammarnäs träffar Oskar 

renskötaren Eija, storasyster till ett av barnen. Det blir början på en omvälvande 

relation till Eija och till människorna, fjällen, vattendragen och själva luften 

omkring henne. Ovanjorden är en suggestiv berättelse om samhörighet och tillit, 

och om hur marken kan upplevas ge vika då två människor lyckas komma 

varandra riktigt nära, om så bara ett ögonblick i taget. 

 

Gulbetor och ricottamoln av Tara Junker 

Vare sig planen är söndagsmiddag för hela släkten eller vardagsmat för en 

hittas här fina receptet. Junkers matlagningsfilosofi utgår från hennes bakgrund 

som näringsexpert och egna matminnen. Här hittas recept såsom ricottamoln, 

surdegsdressing, inte alltför söt granola, fiskburgare, grön fetapanna, 

mandelrutor med vitchoklad och mycket, mycket mer.  
 

Om någon skulle komma förbi av Thomas Korsgaard 

Om man är tolv år och har familjens smalaste handleder kan det hända att 

man måste gå upp i gryningen och förlösa en spädgris. Men det är ändå inte 

Tues största problem.  

En bok om en uppväxt i ett fattigt hörn av Jylland, skriven på en kärnfull och 

kärv prosa som balanserar med humorn och obehaget på varsin sida om 

gärdesgården. Romanen, som är den första i en trilogi, har hyllats av både 

kritiker och en ständigt växande läsekrets. 
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