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GULD KÖPES
Vi köper guld i alla former.
Kontakta oss för en påse

och få en skraplott i retur.

EuroGuld
www.euroguld.com

031-72 72 205

SURTE. En av Bruks-
ongars medlemmar 
ställer ut på Glasbruks-
museet.

Utställningen pågår 
till och med den 28 
november.

– Även om jag inte 
bor i Surte så är det 
där som jag har mina 
rötter, säger konstnä-
ren Leif Rosén.

Ett 30-tal konstverk signe-
rade Leif Rosén pryder nu 
väggarna i utställningsloka-
len på Glasbruksmuseet.

– Det blev lite hastigt 
påkommet, men så kan det 
bli ibland, säger Leif till Ale-
kuriren.

Det är mestadels akvarel-
ler som visas, men även några 
oljemålningar har fått plats i 
Roséns utställning. Motiven 
här hämtade från naturen, de 
allra flesta från kustbandet.

– Fast en del av moti-
ven har jag hämtat härifrån 

Surte. Tavlan där Svandam-
marna porträtteras är ett 
exempel, säger Leif.

Leif Rosén flyttade från 
Surte 1965 och bor numera 
i Backa. Som 74-åring lever 
han ett rikt pensionärsliv.

– Jag har målat till och 
från hela livet. Tidigare 
arbetade jag som dekoratör, 

så konstnärsådran har funnits 
där hela tiden.

Leif Rosén har återkom-
mande utställningar på 
Hönö fiskemuseum och varje 
år finns han representerad på 
Fotö konstvandring.

JONAS ANDERSSON 

PASSA PÅ OCH FYNDA!
Då jag delvis kommer att byta sortiment i butiken säljer jag nu ut

50-70%
PÅ JULTYGER, JULTING, 

TYGER, KUDDAR,
PASSPOALSNODD, BAND, 

PANELER M.M.

Hjärtligt välkomna!
Lena

Adress:Kapellvägen 9 (längst ner på höger sida bakom ÄIAB)

Tel: 0303-74 96 34

Mån: stängt, tis & tors: 11-!8, ons-fre: 11-17, Lör & Sön: stängt

Bruksonge ställer ut på museet
– Leif Rosén visar sina verk

Några av de verk som konstnären Leif Rosén visar på Glasbruksmuseet i Surte. Utställning-
en pågår till och med den 28 november.

Svandammarna i Surte.
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VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag-torsdag 
kl: 11-14.30
Fredag kl: 11-22
Lördag kl: 13-22
Söndag kl: 13-20

ELVIS FOREVER

THE KING 
IS BACK
Lördag 4 december
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