
alekuriren  |   nummer 13  |   vecka 14  |   201010

Blåljusfotograf 
som alltid är redo

Där blåljusen syns där dyker Christer Grändevik allt som oftast upp.
Det är inte många händelser i närområdet som går honom förbi.

Fotograferingen är både ett jobb och en hobby.

Bästa bild som du hittills 
har knäppt?
– Det är förmodligen någon 
bild på mina barn.

Vilken är drömbilden?
– Det vore väl en bild på en 
kändis. En bild som leder till 
ett avslöjande på något vis 
och som blir ett förstasides-
stoff i media. Det vore häf-
tigt!

Vilket är ditt favoritmo-
tiv?
– Jag fotograferar gärna ute 
i naturen. Det kan vara hav, 
landskap eller djur.

Framtidsdröm?
– Det är väl att min rörel-

se som fotograf ska bära sig. 
Just nu är det mycket så kallad 
blåljusfotografering, men jag 
hoppas att verksamheten kan 
utvidgas och att det blir andra 
uppdrag också.

Vad gör du om polisra-
dion försvinner?
– Då lägger jag av. Nej, skämt 
å sido jag försöker hitta lös-
ningar och finna andra infor-
mationsvägar.

Vad gör du när du inte 
fotograferar?
– Jag umgås med mina barn. 
Sedan motionerar jag en del, 
tar promenader när tillfälle 
ges. Sedan går mycket tid åt 
till nyhetsbevakning och att 

hålla sig uppdaterad. Jag åker 
på händelser som inträffar i 
Ale, Kungälv, Lilla Edet och 
Trollhättan.

Har du själv hamnat i 
polisens straffregister 
någon gång?
– Nej, det har jag inte.

Hur firade du påsk?
– Det gjorde jag tillsammans 
med min flickvän. Det blev en 
del god mat och dryck och na-
turligtvis lite arbete också.
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Namn: Christer Grändevik.
Ålder: 45.
Bor: Nödinge.
Familj: Två barn, en dotter på 
14 år och en son som är 13 år.
Yrke: Frilansfotograf, egen 
företagare.
Stjärntecken: Vattuman.
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Mer än bara mäklartjänsten.  Arvskiften  •  Bodelningar  •  Bouppteckningar  •  Deklara-
tioner  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  •  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och 
städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  •  Testamenten  •  Äktenskapsförord och övrig familjejuridik.

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80
Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Christer Grändeviks signatur syns inte bara i lokaltidningen utan minst lika ofta i Christer Grändeviks signatur syns inte bara i lokaltidningen utan minst lika ofta i 
någon av landets levande kvällstidningar eller i någon av morgontidningarna.någon av landets levande kvällstidningar eller i någon av morgontidningarna.


