
 

Alva-bladet 
Nr: 36   augusti - december 2019 

Snart är den nya tunen runt hembygdsstugan klar!  



 

SEPTEMBER 2019 

Alvabladet ges ut av Alva Sockenråd i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

OKTOBER 2019 

Gympa och bad med alva ik  

Gymnastik i Hemsehallen måndagar 19:00 - 20:00,  

därefter bad i simhallen.  

Ledare: Desirée Mattsson. Kostnad: 700 kr.  

Gympan startar  9/9 och sista tillfället är 16/12. 

Välkomna! 

Alva-dagen 

Välkomna att fira Alvas namnsdag med en vandring 

på den nya vandringsleden vid Stavgard. Samling vid 

Stavgard kl 10:00. Leden är ca 3 km lång. 

Medtag egen förtäring. 

Soppkväll med  

”på spåret på Gotland” 

Välkomna att äta en kvällssoppa med tillbehör  

och fika tisdagen den 29/10 kl 18:30  

i Alva Församlingshus. 

Kostnad: vuxna 50 kr, barn 25 kr. 



 

Ställen som fått namn av de som bott på platsen  

eller av händelser finns i alla socknar. 

I Alva finns Gudings broar som ligger där man kommer ut efter att  

ha kört ut från gamla vägslingan söder ifrån.  

Borgens backe är backen när man kört förbi raksträckan vid Binge  

gårdar mot Alskogs. Där bodde ett flertal år Hjalmar Borg med familj  

i ett båtsmanstorp som låg på höger sida direkt uppe på backen.  

Åker man mot Ronehamn och tar av mot Rone kyrka finns det ett  

område som kallas Staplar. Det betyder att det varit sank på platsen  

och det har därför byggts en spång för att man ska kunna komma fram.  

Alvburgi ligger till höger om vägen när man kommer ut från vägslingan 

genom Alva norrut. Hallban är 1950-60-talets barn namn på en brya vid 

Alvburgi. I huset på andra sidan vägen bodde en familj vid namn Hall-

berg.  

Källa: Alva sockenbok 

(Namnet lever kvar, min dotter Angeline och Amalia Ahlsten cyklade 

vid mitten av 2000-talet till Hallban och badade i de små pölarna. ;-) 

/Annelie Adolfsson) 

Om namn, ställen och mycket annat får du veta 

om du läser   

Alva Sockenbok  

För att köpa boken, kontakta  

Gunnel Åhlberg på telnr 070-843 89 48  

 



 

Kom gärna med förslag till Sockenrådet om aktiviteter man kan göra i  
socknen. Ring eller maila till Ewa Hansson som är sammankallande, på  

tel: 48 04 52 eller e-post: hansson.ewa55@gmail.com. 

Sockenrådet består av: 
Ewa Hansson, Anja Blomberg, Allan Siggelin, Björn Krafft,  

Annelie Adolfsson, Eva Alvinge, Monica Larsson och Hugo Stumle. 

Alva socken finns på Facebook! Gilla sidan så du kan se när 

det kommer upp händelser som inte finns med i Alvabladet. 

Har du något att berätta som gäller Alva och som du gärna delar 
med dig av? Hör då av dig till Sockenrådet så kan vi skriva om det  
i Alva-bladet. 

Bilder från den välbesökta loppisen på Alva IP lördagen den 29 juni 2019 

Ulf Östre finns inte längre med oss. ”Uffa” var under 

många år en engagerad medlem av Sockenrådet samt 

ordförande i Alva IK. Vi minns honom med glädje.  


