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Välj bland 7 Svanen märkta Contura 
kaminer och spara upp till 4000:-.

Contura 550:3 
Ord. pris 18.500:-
Exkl. tillval

NU 
15.900:-
Med valfri topp

Prisexempel:
Contura 585:3 
Ord. pris 19.500:-

NU 
16.900:-
Med valfri topp

Prisexempel:

Alla kampanjmodeller hittar 
Du på www.contura.se

Spara upp till 4000:-
Gäller t o m 

16 oktober 2010

STRÅLANDE 
tider för dig som vill spara 

STURES 
SPISAR AB

Tel. 0303-74 98 98, 0730-64 89 00 • Lunnavägen 6, Alafors
e-post: lars@sturesspisar.se • www.sturesspisar.se

NYHET!
Keddy K800

Nu med automatiskt spjäll!
INTRODUKTIONSPRIS

17.900:-

MÅNGA FLER 
ERBJUDANDEN 

I BUTIKEN

NU 
16.900:-

Ord. pris 18.900:-

Jøtul F 373

SURTE. Fram till 1992 
hade Margaretha Jons-
son aldrig hållit i en 
pensel.

Numera är hon en 
professionell amatör 
som arrangerar egna 
utställningar.

Just nu visas hennes 
konst på Swedbanks 
kontor i Surte.

Det var när maken dog 
som Margaretha Jonsson 
bestämde sig för att göra 
något hon aldrig tidigare 
ägnat en tanke. Hon anmälde 
sig till en målarkurs med 
Marita Alverby.

– Det gjorde mig gott och 
Marita inspirerade mig att 
leka med färger, förklarar 
Margaretha.

– Till en början målade 
jag enbart med olja, men för 
fyra år sedan övergick jag till 
akvarell. Jag har gått på akva-
rellkurser för att utveckla 
tekniken.

Margaretha har haft flera 
utställningar, den senaste på 
Karins Hus i Henån. Fram 
till den 23 september finns 
hennes konst att beskåda på 
Swedbank i Surte.

– Det är en utmaning. Jag 
har ändå bott i Bohus och 
Surte större delen av mitt liv, 
så visst känns det som hem-
maplan. 

Av de 30 tavlor som 
sitter uppe är färg och natur 

gemensamma nämnare.
– Jag inspireras av havet. 

Jag är mycket ute på Tjörn 
och tar del av de färger som 
avspeglar sig i naturen, berät-
tar Margaretha som målar 
under signaturen ”Majo”.

Vad vill du förmedla 
med din konst?

– Det primära syftet är att 
göra människor glada.

Margaretha har avslutat 
sin anställning som karriär-
coach inom Göteborgs Stad 

och som nybliven pensionär 
kan hon titulera sig konstnär 
på heltid.

– Jag är som mest produk-
tiv under hösten och vintern. 
Jag brukar slå mig ned vid 
köksbordet när målarlusten 
faller på, avslutar Margare-
tha Jonsson.

Färgglad utställning i Surte

I SURTE

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Konstnären Margaretha Jonsson, som målar under signatu-
ren ”Majo”, ställer ut ett 30-tal verk på Swedbanks kontor i 
Surte till och med den 23 september.

Du har väl inte glömt 

den kalla och dyra vintern?
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NYHET! 

Golvmodell

Toshiba                        . Toshibas 

bästa värmepump som sparar 

mest energi över året. COP 6,52.

Funktion för underhållsvärme 

5-13°C.

Toshiba Golvmodell för dig som 

önskar luft-/luftvärmepumpens 

inomhusdel placerad lågt på 

väggen eller under ett fönster.

Toshiba Estia. Luft/vatten-

värmepump för vattenburet 

värmesystem. Mycket högt COP 

4,66. Speciellt framtagen för 

nordiskt klimat. 8 kW till 14 kW.

LUFT-/LUFT

LUFT-/VATTEN

BERGVÄRME

Installera före vintern!

Erbjudande till dig som är elkund hos e-on. Logga in på www.eon.se/Mina sidor

100 orter - 1 telefonnummer: 0200-25 33 25   www.ventilationsutveckling.se


