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Ung fotograf fotar Ale kommun

Söndagsöppet
Söndag 13 december har 
följande butiker i Älvängen

öppet kl 11-15
Ale Radio & TV • Älvängens Färg •  Älvängens Skor
Älvängens Garn & Textil 
Manufakturen • SE Järn
Älvblomman • Älvfoto/leksaker 
Elvis & Elina •Figaro
Ljuva Hem • Team Sportia
Axums Järn (11-13)
Allans Bokhandel (10-15)

Älvängen 0303-74 60 12

Boomerang
Dam

Jeans 995:-

495kr

Blusar 895:-

595kr
595:-

395kr

SÖNDAGSÖPPET 13 DEC 11-15

KLOCKAKLOCKA
PÅ KÖPET!PÅ KÖPET!

Köp 2 Melka-plagg 
och få en Melka-klocka 

på köpet

NÖDINGE. Jennifer 
Carlsson, 16 år, kommer 
på uppdrag av Ale 
kommun, att fotogra-
fera kommunen under 
ett helt år. 

I uppdraget ingår att 
fota miljöer i Ale, män-
niskor, djur och allt som 
hör Ale kommun till.

– Vi behöver bilder på Ale 
och vi tycker att det är roligt 
att ge en ung person möjlig-
het att använda och utveck-
la sin skicklighet, säger Karin 
Dickens, informationschef i 
Ale kommun. Jennifer var 
med i vår fototävling, ”Fota 
ditt Ale”, år 2008. Vi var im-
ponerade av hennes bilder 
och vill gärna samarbeta med 
henne.

Jennifer, hur känner du 
inför uppdraget?
– Jag blev jätteglad när jag fick 

uppdraget. Det är en chans 
för mig att utvecklas. Egent-
ligen är jag ganska blyg så det 
här blir ett tillfälle för mig till 
att öva på att ta kontakt med 
människor.

Hur väcktes ditt intresse 
för fotografering?
– Jag fick en kamera när jag 
fyllde 8 år och började ta 
bilder på allt jag såg, mina 
nallar, min familj och huset – 
allt jag hade i närheten.

Vad är det bästa med att fo-
tografera?
– För mig är fotografering 
ett sätt att uttrycka mig på, 
att visa det jag känner och 
tänker.

Fotnot. Fotografernas genomsnitt-
liga ersättning per såld bild för enskild 
redaktionell användning i t ex bro-
schyr uppgår till ca 1135:- Publicering 
på Internet är betydligt dyrare. Varda-
gar kostar en fotograf 995:- i timmen.

JENNIFER CARLSSON
År: 16
Bor: Nödinge
Gör: Går första året på gymna-
siet, mediaprogrammet med foto-
inriktning
Familj: Mamma, pappa och två 
yngre bröder
Intressen: Foto, musik och måla
Drömyrke: Fotograf eller konstnär

Jennifer Carlsson, 16 år från Nödinge, har fått i uppdrag att dokumentara Ale kommun i bilder.


