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Vårnytt

 Nödingevägen 6 (vid busscentralen Nödinge) • MÅN STÄNGT, TIS–FRE 10–18, LÖR 10–13

Systrarnas Gardin & Mode

Ted Nicol

droppar in!droppar in!

Tel. 0303-22 95 89

Se, känn, prova från 
Almia, Ted Nicol m m...

PÅ ALLA RESTERANDE PLAGG.PÅ ALLA RESTERANDE PLAGG.
BYXOR, KJOLAR, KAVAJER,BYXOR, KJOLAR, KAVAJER, 

TOPPAR, JEANS...TOPPAR, JEANS...

Vårfritidsjacka
Performa - med många detaljer

959:- 959:-
Alla gardiner i lager

HALVA PRISET!
Syr gardiner på beställning. 

Låna gärna hem prover!

Klassiskt tufft mode 
till kvinnor som 
värdesätter kvalité 
& passform...

Älvängen - Tel: 0303-74 80 55

För ytterligare info: www.alefast.se

Auktoriserad
Fastighetsmäklare
Jan A Pressfeldt 

Registrerad 
Fastighetsmäklare
Lars-Inge Petersson 

Ring för 
personlig visning!

0303-74 80 55

Bra boende i Ale
NYBYGGT i ÄLVÄNGEN. 
122 m2 LB-hus, 5 r&k byggt 2004 i bästa 
skick och läge. Gångavstånd till allt:
Förskola i området, 400 m till busstation. 
Säkra gångbanor till LMH-skolor. Affärer o 
övrig service inom gångavstånd. Ingen 
fastighetsskatt på ytterligare 2 år. 
Beg. pris: kr 2.495.000 eller bud. 
Månadskostnad vid 10% instas: kr 6.600

LANTLIGT NÖDINGE, 
MED STALL
10 minuter från Nödinge torg och all kom-
munal service, skolor och gymnasium. 
Enskilt men med grannar på en sida. Stor-
skogen direkt bakom fastigheten. 
Sommarstall med två boxplatser. ADSL 
fi nns. Egen bäck som porlar trevligt. 
Badsjöar inom 15 min. promenad.
Beg. pris: kr 1.075.000

ROFYLLT SKEPPLANDA.
En fastighet i gott skick, 141 m2. 5 r & 
kök med ett läge mitt i ett naturreservat 
garanterar lugn och ro, med grannar på 
lagom avstånd. Kvällsol på altanen och med 
utsikt över ängarna där rådjur kommer fram 
och betar. Inhägnad trädgård med staket 
om man har hund. Beg. pris: kr 1.695.000
eller bud. Månadskostnad vid 10% insats: 
kr 6.200

ÄLVÄNGEN SÖDRA
Tvåvåningsvilla om 5 rum och kök. Nära 
skolor, barndaghem och kommunikationer. 
Nya treglasfönster i hela huset, bytta 2004. 
Ny kombipanna 2001, med acctank. Pannan 
går att koppla till pelletseldning. 
Huset är i behov av renovering. 
Beg. pris: kr 1.200.000

Krister Samuelsson och Mikael Heintze är två av medlemmarna ur Surte Fotoklubb som finns 
representerade med bilder på utställningen ”In Natura” som visas på Glasbruksmuseet i 
Surte till och med den 4 februari.

Vacker bildvisning på 
Glasbruksmuseet
SURTE. Just nu pågår 
en fotoutställning på 
Glasbruksmuseet.

Tolv fotografer ur 
Surte Fotoklubb visar 
upp ett drygt 60-tal 
bilder.

I torsdags hölls dess-
utom ett bildkåseri 
under rubriken ”Vatt-
nets Väg – från Krok-
sjön till Göta älv”.

Surte Fotoklubb bildades 
1961 av engagerade foto-
grafer på Glasbruket. Idag 
uppgår medlemsantalet till 
cirka 20 personer, som träffas 
en gång i månaden på Glas-
bruksmuseet.

– På våra möten brukar vi 
bjuda in föredragshållare som 
visar bilder från jordens alla 
hörn. Våra egna medlem-
mar brukar också få chansen 
att visa bilder. Till våren har 
vi bestämt att starta en foto-
kurs i bildhantering och en 
grundkurs i fotografering. Vi 
hoppas att grundkursen ska 
kunna locka en del nya ung-
domar till vår förening, säger 
Mikael Heintze som varit 
aktiv i fotoklubben sedan 
mitten av 90-talet.

I och med den digitala tek-
nikens inträde har fotografe-

randet lyfts till en helt ny di-
mension enligt Mikael Heint-
ze.

– Nästan alla fotograferar 
digitalt. Resultatet blir bättre 
och personligen tycker jag det 
är roligare att ta bilder nu.

För Heintzes del är det 
mestadels naturbilder som 
gäller. Han visar ett axplock 
ur sin digra samling i utställ-
ningen på Glasbruksmuseet.

– Djur- och landskapsmo-
tiv är det som ligger mig var-
mast om hjärtat. Jag plåtar 
mycket i Ale eftersom vi har 
en underbar natur här. Att 
sätta sig vid halv fyra-tiden 
på morgonen och fotografe-
ra soluppgången och älvdan-
sen är obeskrivligt fint.

Har du alltid kameran 
med dig?

– Nej, men jag skulle vilja 
ha det. Ibland ropar jag till 
mina arbetskamrater: Vilket 
ljus! De förstår inte alltid vad 
jag menar och tycker nog att 
det kan vara lite överdrivet.

Vad krävs för att bli en 
duktig fotograf?

– Förutom kunskap om ut-
rustningen måste man ha tå-
lamod. När man ska foto-
grafera i naturen handlar det 
mycket om ögonblicksbilder, 
att kunna knäppa en bild vid 
precis rätt tillfälle.

Utställningen ”In Natura” 
på Glasbruksmuseet består 
av bilder som aldrig tidigare 
visats. Som arrangören själv 
uttrycker det visas alltifrån se-
mesterbilder till proffsbilder. 
De flesta bilderna är i färg, 
de visar naturens skiftningar 
och fantastiska skildringar av 
djur, bland annat rådjur, älg 
och den färggranna Kungs-
fiskaren.

– Kungsfiskaren är min 
hittills bästa bild som jag har 
tagit. Det tog mig tre dagar 
och är en typisk ögonblicks-
bild. Drömmen är dock att få 
ha med sig kameran och upp-
leva ett riktigt tjäderspel med 
ett tiotal hönor och sju, åtta 
tuppar. Det hade varit något, 
säger Mikael Heintze.

I anslutning till utställning-
en anordnades i torsdags kväll 
ett bildkåseri. Mikael Heint-
ze, Göte Noll och Nore 
Mellqvist visade en doku-
mentation över vattnets väg 
från Kroksjön till Göta älv.

In Natura pågår till och 
med söndag 4 februari.

– Surte Fotoklubb har inlett utställningsåret

FOTAR OCKSÅ
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Ingen tidning?
Maila oss.

ingentidning@alekuriren.se
Uppge namn, adress och 

telefonnummer till aktuell adress.
Eller ring Svensk Direktreklam: 0522-68 11 00


