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ALVA IP 

Kanske ni undrar vad  

som händer på Alva IP?  

Jo, det finns nu ett boll-

plank med klättervägg och 

nät för bollspel samt en 

grillplats, som är till för 

alla att användas.   

Välkomna att nyttja nytillskotten!  

 

 

Varför har det stått det en vattenvagn på Alva IP? En liten hörna av 

platsen har används till linodling av vävgänget som deltar i projektet  

1 kvm lin på Gotland, och vattnet var till odlingen.  



 

AUGUSTI 2021 

Gympa med alva ik  

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

(Inget bad under hösten pga renovering av simhallen.) 

Ledare: Desirée Mattsson.  

Gympan startar  13/9 och sista tillfället är 20/12. 

Välkomna! 

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

SEPTEMBER 2021 

Alva-dagen 

firar vi lördagen den 4/9 kl 13.00 med en aktivitetsdag på Alva IP. 
(Inställt vid regn) 

 Alva IK bjuder på korv men var och en tar med eget dricka o 

fika. 

 Bågskytte/ prova på med aktiva från Stavgards bågskytteklubb 

 Varpa mm 

 

Årsmöte med Alva Hembygdsförening  

lördagen den 21/8 kl 10.00 utomhus vid hembygdsstugan 

Medtag eget fika. 

11.30 samma dag är det tjärning av hembygdsstugan. 

Roligt om så många som möjligt kan hjälpa till.  

VÄLKOMNA! 



 

Till minne av Sven Norrby 

Den 12 januari i år nåddes vi av beskedet att Sven Norrby,  känd Alva-profil,  gått ur 

tiden, 93 år gammal. Sven växte upp i Silte och kom till Alva 1953 då han gifte sig med 

sin Greta och tillsammans med henne övertog gården i Ringome. De två var aktiva inom 

baptistkyrkan och blev ofta inbjudna att spela och sjunga i kapell och församlingar. Sven 

arbetade som lantbrukare men sadlade på 60-talet om till att arbeta med glas, först vid 

glasmästeriet i Kvarnbacken i Hemse och från 1990 i egen regi på gården. Sven var en 

mycket uppskattad yrkesman och trivdes med sitt glasmästeri. Han har bland annat till-

verkat blyinfattade fönster i Lärbro kyrka. 

Hembygden och Alva låg Sven Norrby varmt om hjärtat. Han var en aktiv medlem av 

styrelsen för Alva hembygdsförening under trettio år, nästan från föreningens start 1960, 

och fungerade som föreningens ordförande under tio år fram till 1996 då han avgick. 

Många samlingar som finns i Alva hembygdsstuga är Sven upphov till. Särskilt intresserad 

var han av yxor, ofta tillverkade av smeden Ytterberg som bodde och verkade i Alva på 

1800-talet. Under en rad av år på 80-och 90-talen ledde också Sven en uppvisning av 

Hemse kompani av den så kallade Nationalbeväringen (mer om nationalbeväringen finns 

i Alva-boken). På nationaldagen klädde sig Alvas män och pojkar i tidsenliga kläder och 

hade exercisövning. Ett uppskattat inslag både av de medverkande och av publiken!  

Hemmavid byggde Sven Norrby upp ett gårdsmuseum med cyklar från olika tider och 

andra rariteter. Han startade också Strabainsträffen för veteranmotorcyklar, vilket var ett 

annat stort intresse. Många besökare har tittat in i museet och då också fått veta lite om 

Amerika-ladan, som byggts av en hemvändande Amerika-farare 1905. 

Även om Sven Norrby avgick ur hembygdsföreningens styrelse 1996, var han alltid be-

redd att ställa upp och berätta om gamla ting och om människor och händelser när vi bad 

honom. Han var också villig att ta fram munspelet då och då vid midsommarfirande eller 

andra sammankomster. 

Det är säkert många Alva-bor som kommer att 

tänka på andra minnen av Sven Norrby. Hans liv 

och verk i Alva har haft stor betydelse för Alvas 

gemensamma historia och utveckling. 

För Alva hembygdsförening 

Eva Alvinge   



 

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

det kommer upp händelser som inte finns med i Alvabladet. 

OKTOBER 2021 

Höstvandring 

Söndagen den 10/10 fortsätter vi vandringen på Östkustleden,  

mellan Mullvalds i Alskog - Sjaustru fiskeläge och tillbaka, ca 8 km. 

  

Samling kl 10:00 vid Hallute backe i Ljugarn. 

Medtag egen förtäring! 

Alva hembygdsförening har tagit emot en gåva i form av en Tidaholms-

gigg. Den har skänkts av Karin Hjorth, som var ordförande i hembygds-

föreningen under ett antal år. Några uppgifter från Karin om vagnen: 

Den här giggen är tillverkad 1917 av Borås vagns-och smidesaffär, till-

verkningsnr 6198. Giggen blev  

vanlig i Sverige framförallt under  

tidigt 1900-tal och framåt. Denna 

mindre vagn med två hjul var främst 

avsedd för snabba transporter. 

Ganska bekväm med sin fjädring  i 

hjulen. Giggen är öppen med ett 

tvärsäte för två vuxna personer eller 

några mindre...Vi tackar Karin för 

giggen och hoppas att den ska 

komma Alva-bor till både nytta och glädje.  

Kom gärna med förslag till Sockenrådet om aktiviteter man kan göra i  
socknen. Ring eller maila till Ewa Hansson som är sammankallande, på  
tel: 070-945 6255 eller e-post: hansson.ewa55@gmail.com. 

Övriga kontaktuppgifter:  
Alva Hembygdsförenings ordförande Eva Alvinge: 073-622 26 30  
Alva IK:s ordförande Rasmus Magnusson: 073-068 35 24 


