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VÄLKOMMEN TILL

ROBERTS VÄRLD

* Gäller vid tecknande av 24 mån abonnemang 79:-/mån. 

Kortavgift tillkommer med 124:-/halvår. För att kunna teck-

na Boxer Tvillingkort behöver du ett basabonnemang på 

Boxerpaketet 159:-/mån. **  Startavgift på 395 kr tillkommer. 

Kortavgift halvårsvis from andra halvåret 248 kr/

halvår. För avtalsvillkor, priser m.m www.boxer.se 

eller fråga i butiken.

LOKALA KANALERDESSA KANALER GÅR ATT SE UTAN PROGRAMKORT Erbjudandet gäller t o m 31/12 2007.

BOXER

TVILLINGKORT

79:-/MÅN

LOKALA KANALERDESSA KANALER GÅR ATT SE UTAN PROGRAMKORT

159:-
BOXERPAKETET

/MÅN ***

42PFL7682D/12
1920*1080 pixels! Dubbla 
HDMI, Pixel Plus HD ger 
kristallklar bild.

EGEN SERVICEVERKSTAD ÄLVÄNGEN TEL 0303-74 86 60ÖPPETTIDER: VARD 10 - 18 (LUNCH 11.45 - 13), LÖRD 9 - 13

VI HAR ALTERNATIVEN! HOS OSS FÅR DU HJÄLP. ALLTID 25 OLIKA PLATT TV UPPKOPPLADE I BUTIKEN

Gäller till 30/9, reservation för slutförsäljning.

Bravia 40"
HD-klar LCD
med inbyggd 
digitalmottagning

SONY KDL-40S2530K
Bravia Engine, Dubbla 
HDMI, S-PVA panel, 
vridbart bordsställ.

NU
12.990:-

(10.990:-**)

**Vid 24 mån boxer 
abonnemang. CA-modul 
för kort tillkommer 699:-

LG 37LY95
1920x1080 pixels! Dubbla HDMI.
Mycket fi n bildåtergivning.

LG 37” FULL-HD
LCD med inbyggd
digitalmottagningPHILIPS 42” 

FULL-HD LCD 
med inbyggd 
digitalmottagning

PHILIPS DTR2010/13 Digitalbox av mycket bra kvalité. 
Bra mottagningsförhållande, lättskött! Kortplats för boxer, 
2 scart, digitalt ljud ut.

NU
12.990:-

(10.990:-**)
PrissänktPrissänkt

33.000:-.000:-
NU

17.990:-
(15.990:-**)

1 BOX FÖR 0:-
1st. Philips DTR2010/13

Vid tecknande 12 mån boxer
2 BOXAR FÖR 0:-

2st. Philips DTR2010/13

Vid tecknande 24 mån boxer
3 BOXAR FÖR 0:-

3st. Philips DTR2010/13

Vid tecknande 24 mån boxer

samt 24 mån tvillingkort.

SPELA IN DIGITALT! 
BOXERGODKÄND

DVD/HÅRDDISK-INSPELARE

SONY RDR-HXD970B
Digital tuner och analog tuner. 250 GB. 
Hårddisk, HDMI 1080p, 2st. USB-in, I-link, 
Svenska menyer! Lättskött. 

PrissänktPrissänkt

11.000:-.000:-
NU

4.990:-
(2.990:-**)

PHILIPS 32PFL7582D/12
Vår bästa 32“ LCD TV!
Dubbla HDMI, USB-in, Pixel 
Plus 2 HD ger kristallklar bild.
Digital Natural Motion.

PrissänktPrissänkt

33.000:-.000:-

NU
9.990:-

(7.990:-**)

PRIS UTAN ABONNEMANG 

NU: 790:- (Ord: 990:-)

KILANDA. Nästa helg är 
det dags för den årliga 
kulturvandringen i Göta 
älvdalen – Älvkultur.

För en av deltagarna 
blir det dock premiär.

– Det är första gången 
som jag är med och 
det skall bli jättekul, 
säger Helene Nork från 
Kilanda.

Helgen 22-23 september ar-
rangeras Älvkultur 2007. 
Allmänheten ges tillfälle 
att besöka ett knappt 40-tal 
konstnärer och konsthantver-
kare i deras ateljéer och verk-
städer runtom i Göta älvda-
len, från Vargön i norr till Ki-
landa i söder.

– Det är ett bra koncept, 
folk kan välja ut det som de 
tycker är spännande och 
roligt. Hade jag inte varit 
med själv skulle jag åkt runt 
och tittat, säger Helene Nork 
till Alekuriren.

Sedan några år tillba-
ka målar Helene Nork på 

heltid. Konstnärskapet har 
hon i blodet och redan i unga 
år började Helene att teckna.

– Det bästa jag kunde få 
som barn var inte godis utan 
ritpapper och kritor. Jag har 
alltid älskat skapande och hade 
jag inte målat skulle jag nog 
sysslat med något inom hus 
och hem, säger Helene.

Alebo blev Helene Nork för 
sju år sedan. Tillsammans med 
sin sambo håller hon på att re-
novera ett hus i Kilanda.

– Det var arbetet som förde 
mig hit. Jag fick jobb som mä-
tingenjör på Ale kommun. 
Dessvärre blev jag svårt sjuk 
och fick hoppa av såväl arbete 
som utbildningen på Domens 
konstskola, berättar Helene.

Målandet har emellertid 
fungerat som god rehabilite-
ring. I genomsnitt producerar 
Helene Nork ett 20-tal konst-
verk per år.

– Ibland kommer man in i 
en ström, då blir allt annat än 
själva målandet störigt och ir-
riterande, säger Helene.

Inspirationen finner hon 
genom mediterande och 
viljan av att utvecklas som 
konstnär.

– Det är magkänslan som 
styr vad jag målar. I konstnär-
skapet tycker jag att det är vik-
tigt att man följer sitt hjärta.

Öppen atelje
För den som vill ta del av 
Helene Norks vackra mål-
ningar håller hon sin ateljé 
öppen kommande helg. Älv-
kultur 2007 invigs redan på 
fredagen den 21 september då 

det är vernissage för en sam-
lingsutställning på inomhus-
torget vid Handkraft i Troll-
hättan. Här kan besökarna 
se verk av samtliga deltagan-
de konstnärer och konsthant-

verkare och samtidigt planera 
sin Älvkultur.

Traditionsenlig konstvandring i Göta Älvdalen
– Men för Helene Nork blir 
det första gången

HELENE NORK
Ålder: 43.
Bor: Kilanda.
Familj: Sambo.
Intressen: Segling, huset och träd-
gårdsarbete.
Förebild: ”John Bauer. Det har det 

varit sedan barnsben. Jag älskar 
stämningen i hans bilder.”
Framtidsdröm: ”Att kunna leva helt 
och hållet på måleriet.”
Motto i livet: ”Försök vara här 
och nu.”

Sedan några år tillbaka målar 
Helene Nork på heltid.

Helgen 22-23 september arrangeras Älv-Helgen 22-23 september arrangeras Älv-
kultur 2007. Allmänheten ges tillfälle att kultur 2007. Allmänheten ges tillfälle att 
besöka ett bland annat konstnären Helene besöka ett bland annat konstnären Helene 
Nork i hennes ateljéNork i hennes ateljé.

SYKONSTNÄR
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

Olja  eller  Akvarell

Van Gogh  eller  Carl Larsson

Vinter  eller  Sommar

Skaldjur  eller  Grillat

Tv-soffan  eller  Trädgårdsarbete

snabbfrågor till Helene…
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