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:: Alva  sommarBREV:: 

19           Författarbesök 

12 00      Steve Sem Sandberg  
Alva          Oceanen - En roman om den kompromisslöse 

Kultur       filosofen Jean-Jacques Rousseau vars 

upplysningstankar och religionskritik tvingade honom på flykt. 

Gratisbiljetter finns att hämta/boka på Alva 

 

 

 

6            Författarbesök  

12 00     Andreas Cervenka  
Alva     Girig-Sverige - Den osminkade sanningen om hur  

Kultur        Sverige blev ett paradis för de superrika. 

Gratisbiljetter finns att hämta/boka på Alva 

 

        
 

13           Författarbesök 

12 00      Ia Genberg 
Alva          Detaljerna - Omtalad och hyllad roman med fyra 

Kultur        porträtt och tusen detaljer. Omistlig läsning. 

Gratisbiljetter finns att hämta/boka på Alva 

 

 

10            Du har rätt att vara du 

12 00       HBTQ diplomering av regionens tre sjukhusbibliotek        

på Lycksele sjukhusbibliotek.  Boktips på Alva under veckan 

21          Vernissage 

12 00     Emma Ewadotter och Katarina Wretén 

galleri      Vävt och sömmat: ett möte mellan sparsamhet och överflöd 

Alva         

Utställningen pågår 21 oktober – 15 november 

 

 

20/10–4/11    Utställning & Drop-in workshops           
Alva             Tillsammans med Oasen aktivitetscenter, cancercentrum.  
Kultur             20/10 11 00- 13 00 Workshop: knappar i naturmaterial  

                      27/10 11 00- 13 00 Workshop:  nyckelring i läder 

                      3/11   11 00- 13 00 Workshop: ekologiska cerat 
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alva läser  

Den stora blondinens sista sommar av Peter Sandström 

En man i Åbo ska ta avsked av sin dotter, som är på väg till Holland för att 

studera. Samma man städar ur sina föräldrars hus hemma i Nykarleby. Han har 

spritt ut alla sakerna på gården, det ser inte klokt ut. Som sällskap har han 

några kringströvande katter. På dagarna får han ibland oväntat besök av 

människor från sitt förflutna, de som kallar honom ”den stora blondinen”.  

I centrum av berättelsen finns en kärlekshistoria. 

 

Malma station av Alex Schulman 

Schulmans nya roman utspelar sig på ett tåg. Fem personer är på resa 

genom Sverige: ett gift par i kris, en ensamstående far och hans dotter, och 

en kvinna som söker svaret på en gåta som hennes mamma lämnat efter 

sig. De reser alla mot Malma station och varken de eller läsaren vet hur 

deras öden hänger samman, eller anar att det som händer på 

slutdestinationen kommer att omdefiniera deras liv.  

 

 

 

 

Ut ur min kropp av Sara Meidell 

En smärtsamt uppriktig bok om ett liv med ätstörningar. Men det är också en 

bok om att vara kvinna och kampen för att vara mer än en kropp. Att genom 

att betvinga växandet, uppnå den totala kontrollen - och friheten. Endast då 

ges möjligheten att också vara ett huvud, ett rent intellekt. 

 

Maurice av E.M. Forster 
Maurice kommer från en ekonomiskt oberoende familj, har gått på Cambridge 

och sedan börjat i sin fars mäklarföretag. I Cambridge träffade han den vackre 

Clive Durham, de blev förälskade och inledde ett platoniskt förhållande. Plötsligt 

låter Clive meddela att han ska gifta sig. Skrevs 1913–1914 och gavs ut på 

engelska 1971. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

Oceanen av Steve Sem Sandberg  

En roman om den kompromisslöse filosofen Jean-Jacques Rousseau vars 

upplysningstankar och religionskritik tvingade honom på flykt. 
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