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Sjukhusbiblioteken surrar i gryningen  
Ny och förhoppningsvis återkommande Pod kommer inom kort 

Här levereras boktips av Alva kultur och sjukhusbiblioteken i 

Lycksele och Skellefteå. Månadens tema: semesterläsning  

Hittas där poddar finns 

Bellman, Sjöberg och andra svenska visor 
Hornkvartett från Norrlandsoperans symfoniorkester 

tillsammans med sångarna Susanna Levonen och Anders 

Lundström framför några av Bellmans och Sjöbergs mest 

kända verk. 

Liveinspelning: https://youtu.be/XxUdvv9afoY 

 

 

 

 

 

27/8 Vernissage 
12 00 Kjell Endresen 

galleri Alva    Att liksom veta 

Utställningen pågår 27/8 – 21/9  

 

7–11 juni På era platser… klara, färdiga, läs 
Alva Låna en bok, få en lott, och vinn 

Kultur (förhoppningsvis) ett pris 

Prispaket: Kaffe från Budhas Kafferosteri i Lycksele, skorpor 

från Haga bröd i Umeå och karameller från Byske 

karamellfabrik.  

 

 

 

7 juni – 16 augusti        SOMMARLÅN PÅ BÖCKER 
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https://youtu.be/XxUdvv9afoY
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Alva sommarläser 

 

 

En rysk gentleman av Karin Alfredsson 

När Ellen Elg får erbjudandet att åka till Sankt Petersburg och föreläsa 

för kvinnliga läkare om mödrahälsovård, tackar hon ja. Där möter Ellen 

Masjenka som, efter ett långt liv i samhällets utkant flytt till sin nya 

kärlek, läkaren och gentlemannen Oleg. Men någonting är allvarligt fel.  

Maria – En kvinnlig komikers dagbok av Mia Skäringer 

Berättelsen om en uppväxt i ett kärleksfullt men oroligt hem kantat av 

alkoholmissbruk och psykisk ohälsa. Om självhat, och smärtsamma 

minnen av övergrepp. Men även om värmen och humorn i en familj 

där skrattet och skämten varit en överlevnadsstrategi.  

 

 

 

 

 

Tills alla dör av Diamant Salihu  

SVT-reportern Salihu har skrivit om den blodiga verkligheten i det som 

i medierna kallats för Rinkebykonflikten. En berättelse om en förlorad 

generation unga män, om människorna som lever i den mest brutala 

konsekvensen av samhällets svek, och om några som vägrat ge upp 

hoppet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

De saknade vännernas bok av Lisa Wingate  

En historisk roman om den turbulenta tiden efter amerikanska 

inbördeskriget. Artonåriga Hannie ger sig ut på en farofylld resa för att 

hitta sin mor och de åtta syskon som alla fördes bort av slavhandlare 

 

Det nya trädgårdslandet: om att odla grönsaker, blommor och sig 

själv av Hannu Sarenström  

Grönsaksodling är Hannus nya stora passion. Det handlar om 

konsten att välja rätt sort, att provodla och smaka sig fram. Det blir 

ett äventyr där mängder av kålsorter, ärtor, sallat, potatis och andra 

rotfrukter samsas med sommarblommor i odlingen. 

 

Skyddsängeln av Sofie Sarenbrant 

Körsbärsträden står i full blom, men kriminalinspektör Emma Sköld 

kan inte glädjas över den annalkande påsken. Sju månader har gått 

sedan en nära kollega försvann spårlöst före en rättegång. Hon är fast 

besluten om att hitta honom, död eller levande. 

http://www.regionvasterbotten.se/alvakultur
https://www.adlibris.com/storkund/product/P47754865/maria--en-kvinnlig-komikers-dagbok
https://www.adlibris.com/storkund/product/P47754865/maria--en-kvinnlig-komikers-dagbok

