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Namn Kommentarer
15)      
Chas Oddie  
inches918@bellnet.ca
Plats:
USA

Onsdag, 29. Juni 2005 00:55   

Love this web, I´ll be back soon to checek it again, Elisha Man

14)    
Iréne Luthman  
bengt_frid@hotmail.com
Plats:
Tibro

Fredag, 27. Maj 2005 14:57   

Vet ni om att ni bor på en underbart vacker plats? 
Själv har jag rötterna i Älvsbacka sedan sent 1600-tal, kanske tidigare. 
Sommarhälsningar till er alla!

13)    
Birgitta Petterson  
bipson@telia.com
Plats:
Stockholm

Tisdag, 24. Maj 2005 10:23   

Hej Alla i Stenåsen som läser detta och kommer ihåg "Widbloms-tösera".
Särskilt hej till alla med anknytning till familjen Nilsson i handelsboden
och Eric och Lena på Växel. Det är många år sen sist men förra
sommaren passerade jag och min man på väg till Stöllet. Tyvärr mötte vi
inga vi kände igen och Eric var inte hemma men vi tittade på "badlanna",
kyrkan och morfars gamla hus vid "potatislanne´" och som numera vuxit
lite i omfång. Många roliga minnen kom tillbaka av lyckliga somrar i
Älvsbacka.

12)    
Ulla Rutgersson  
Plats:
-

Måndag, 9. Maj 2005 10:13  

Hej. Jag tog mej äntligen tid att gå Pino-leden när jag var hos mamma.
En mycket trevlig vandring trots regn. Jag tycker det är så kul att ni gör
så mycket bra saker så att byn lever.
Mvh Ulla Rutgersson

11)    
Thomas  
e.t.kolb@t-online.de
Plats:
-

Torsdag, 14. April 2005 20:13   

Hallo,
i was lucky to find your interesting Älvsbacka-homepage.
As i spent my most beautiful summer-holidays in Älvsbacka 23 years ago
I decided to come back with my wife to have a look at the place we 
stayed at in summer 1982. It was at the Lake Grasmangen (Älvsbacka
fritidsby).
So is there anybody who can recommend me a nice, familiar 
accomodation (Hotel or B&B)near Älvsbacka for two days in the first
week of may ?
Thanks a lot and tack
Thomas

10)    
Philip Nordgård  
Plats:
-

Tisdag, 29. Mars 2005 12:02  

Jag var inne på hemsidan och letade efter Älvans logotyp. Har ni slopat
den gamla?
Bra hemsida dock. Philip/Älvsbackabagar´n

Håkan:
Nej, vi har inte slopat logotypen. Du hittar den under
Byalaget Älvan->Styrelsen, samt på våra protokoll. Men du
har rätt, den borde synas mer på vår webbplats. Skall ta
detta ad notam!

9)    
jossan  

Torsdag, 24. Februari 2005 12:56   

Kul att fyrbo är vårt! hoppas det blir mer ungdomsverksamhet när huset
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biiiiatch@hotmail.com
Plats:
-

är renoverat! 

8)    
Lisa C Bergsjö  
Plats:
-

Lördag, 5. Februari 2005 22:35  

Tack för en trevlig dag med många goda ideer och god mat. Lycka till
med arbetet. 

7)    
eric på växel  
Plats:
-

Tisdag, 11. Januari 2005 18:47  

tack för ett trevligt nyårsfirande hs eric o lena på "växel"

6)    
Lars-Olof Edholm  
Plats:
Molkom

Torsdag, 16. December 2004 16:17  

Vilken fin Julklapp till Älvsbackaborna att de kan få bredband
Gratulerar!

Håkan:
Tyvärr är julklappen något försenad. Senaste
leveransbeskedet är 25 januari 2005. Se mer på
bredbandssidan
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