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Det är vi som säljer bostäder i ditt område.

Hans GötestamBirgitta Ström Fredrik Hellberg

0303-74 66 90 • www.axelssonsfast.se

MER ÄN BARA MÄKLARTJÄNSTEN LEDAMOT MÄKLARSAMFUNDET

ÄLVÄNGEN
Mycket fräsch infl yttningsklar 1 ½ plansvilla med källare mitt i centrala Älvängen. 
17 min till Göteborg med pendeltåg. Nytt tak, fasad samt nyare fönster. Omdränerat 
2003. Stor vacker trädgård. Pris 1.875.000:-  eller högstbjudande. 
Mobil: 0705-218580

Charmig Fyrtiotalist

LÖDÖSE
Mycket fräscht radhus i två plan 
om ca 136 kvm boarea. Genom-
gående hög standard. 
Bra belägen i lugnt och eftersökt 
radhusområde i centrala Lödöse, 
nära skola, service och kommuni-
kationer. Pris 1.375.000:-
Mobil: 0708-28 90 29

Barnfamiljens önskedröm

LILLA EDET
Välskött äldre 1,5-plansvilla med 
hög mysfaktor, 6 rum och kök 
varav 3-4 sovrum. Matplats i bur-
språk med panoramautsikt över 
älven. En fastighet med närhet till 
skola, affärer och härliga vyer. 
82 kvm. Pris 1.295.000:- eller 
högstbjudande.
Mobil: 0708-28 90 29

Utsikt över älven

MÖLNDAL. Det händer 
mycket för David Färd-
mar, 36, filmaren från 
Färdsle i norra Skepp-
landa.

Nyligen avslutades 
inspelningen av novell-
filmen, Tennis är livet, 
där han har agerat pro-
ducent.

I dagarna nominera-
des hans egen kortfilm, 
Love, till Guldfisken 
– bästa kortfilm – på 
Jönköpings filmfesti-
val.

Joen Windahl är en av fyra 
eldsjälar i produktionsbo-
laget Rolands Hörna. En 
annan är Alebekante David 
Färdmar. Tillsammans har 
de i sommar spelat in Joen 
Windahls novellfilm Tennis 
är livet. Filmen är den första 
som det egna produktionsbo-
laget har fått externa finansi-
ärer till.

– Det var en otrolig känsla 
när vi äntligen fick klartecken 
från Sveriges Television, Film 
i Väst och Svenska Filminsti-
tutet. Budgeten är på cirka 
1,5 Mkr. Det kan låta som 
mycket pengar, men de blir 
snabbt intecknad av ersätt-
ning till personal och skåde-
spelare. Sedan har vi satsat 
på riktigt bra teknik, berättar 
regissör och manusförfattare 
Joen Windahl.

Filmen Tennis är livet 
ingår i årets novellfilmsats-
ning med premiär på Göte-

borgs Filmfestival 2009, där-
efter visas den också på SVT 
sommaren 2009.

– Det är en tragikomisk 
film om ensamhet. Vi får 
följa tre olika karaktärer som 
på olika sätt drabbas av och 
brottas med ensamheten, 
säger Windahl.

Manuset har legat i träda 
under fyra år.

– Det har funnits ett in-
tresse hos andra produktions-
bolag, men när det inte hände 
något tröttnade jag. Det var 
lika bra att ta tag i det själv, 
berättar Joen som lokaltid-
ningen träffar under sista in-
spelningsdagen.

I filmen medverkar ett 
flertal etablerade skådespela-
re bland andra Marika Lind-
ström och Claes Ljung-
mark. Från Ale kommun 
känner vi mest igen produ-
centen, David Färdmar, som 
nyligen skördade en ny fram-

gång med sin egen kortfilm 
Love.

– Jättekul. Den är nomine-
rad till bästa kortfilm i Jönkö-
pings filmfestival. Tävlingen 
går av stapeln söndagen den 
31 augusti,  berättar en för-
väntansfull filmmakare.

PER-ANDERS 
KLÖVERSJÖ

Framgångar för filmmakare från Ale

Joen Windahl är manusför-
fattare och regissör till no-
vellfilmen "Tennis är livet" 
som bland annat finansieras 
med pengar från SVT, Film i 
Väst och Svenska filminsti-
tutet.

Regissör Joen Windahl i 
samspråk med producent 
David Färdmar.


