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Bränsleförbr. bl. körning: 
Alto Comfort 1,0. 4,4 l/100 km. 
CO2 103 g/km. 3 års nybilsgaranti, 
3 års vagnskadegaranti, 3 års 
assistans & 12 års rostskyddsgaranti. 
Bilen på bilden är extrautrustad. 

JUBILEUMSERBJUDANDE 
PÅ SUZUKI ALTO!
FRÅN ��������

Jubileumserbjudandet gäller 
t o m den 31/12 2011. suzuki.se
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Bultgatan 42, Rollsbo ind.omr.
Tel 0303-24 57 70  
www.toyotakungalv.se

BOHUS. För närmare 
precis ett år sedan fick 
han Ales stora kultur-
stipendium för sina 
färdigheter i konst och 
smide.

Med gesällprovet god-
känt kan han nu stolt-
sera med att vara en av 
endast sju yrkesverk-
samma konstsmeder 
i Sverige som innehar 
mästartitel.

– Det var som att gå på No-
belmiddagen, säger Martti 
Risku om utdelningen av 
mästarbrevet som ägde rum 
i börshuset på Gustav Adolfs 
torg i Göteborg för två veckor 
sedan. 

Över 200 personer hade 
samlats för att ta del av den 
årliga ceremonin som anord-
nades av Företagarna i Göte-
borg. 

Mästarbrevet är ett bevis 
på yrkesskicklighet och att 
hantverkaren har stor kom-
petens inom sitt yrke, vilket 
skapar trovärdighet gente-
mot kunderna. 

För att tilldelas titeln krävs 
att man varit yrkesverksam i 
minst sex år, samt att man 
avlagt ett godkänt gesällprov. 

På Ale företagsmässa 
2005 tilldelades han gesäll-
brevet med instruktioner för 
hur provet skulle utföras. För 
hans del gick det ut på att till-
verka en ljuskrona med tio le-
vande ljus samt elbelysning. 
Denna skulle mycket nog-
grant göras utefter en ritning 
och innehöll flera avancera-
de moment. Sammanlagt ar-
betade han med provet i 280 
timmar, men det visade sig 
vara mödan värt. 

Metalldesignbok
Martti Riskus styrka är att han 
behärskar ett brett område, 
allt från silversmide till repa-
rationer av gamla kyrkor. 

– Från början var tanken 
inte alls att gå så här långt, 
det var bara önsketänkande. 

Inte nog med att han inne-
har mästartitel i konstsmi-
de. Nästa år kommer han 

att medverka i en metallde-
signbok som ges ut av en tysk 
chefredaktör som han träffa-
de på en utställning i Tjeck-
ien i höstas. 

– Jag vet inte vad som är 
störst, mästarbrevet eller 
boken. Den kommer att ges 
ut på både tyska och engelska 
och jag kommer förmodligen 

att kunna sälja den på mässor 
och liknande. 

För tillfället håller han på 
att rusta upp kyrkor och har 
även designat och tillverkat 
dopträd. I sin smedja i Bohus 
håller han till under före-
tagsnamnet MR Konst och 
Smide. 

– Jag arbetar brett och med 

många olika delar men hjär-
tat klappar mest för konsten, 
säger Martti Risku.

En konstens mästare
– Konstsmeden Martti Risku mottog ärofylld titel 

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Värdecheck som gäller för personbilsdäck från Goodyear och Pirelli

/däck med värdecheck
195/65-15 91T

1420:-
KLART PÅ BILEN-PRIS

/däck med värdecheck
195/65-15 95T XL

1343:-
/däck med värdecheck

195/65-15 95T XL

1420:-

GOODYEAR EXTREME
Dubbdäck med extra 
bra inbromsning på is!

PIRELLI ICECONTROL
Nytt dubbfritt däck för 
nordisk vinter.

GOODYEAR ULTRAGRIP ICE+
Dubbfritt för nordisk vinter. 
Mångfaldig testvinnare!

Ska du eller vädret styra?

500:-- rabatt
Erbjudandet gäller vid köp av 4 däck från Goodyear och Pirelli och för 
privatpersoner, dock längst t o m 111211. Kan ej kombineras med andra 
erbjudanden eller avtal. I webbutiken är rabatten avdragen och klar.

NAMN

TEL

Värdecheck som gäller vid köp av 4 personbilsdäck från Goodyear och Pirelli

Hisings Backa | Exportg 22 | 031-742 32 30
www.däckia.se

KLART PÅ BILEN-PRIS KLART PÅ BILEN-PRIS

Unik konst. Martti Risku är en av endast sju yrkesverksamma konstsmeder i Sverige. Nu har han mottagit mästarbrevet.Unik konst. Martti Risku är en av endast sju yrkesverksamma konstsmeder i Sverige. Nu har han mottagit mästarbrevet.

I smedjan i Bohus driver han sin verksamhet MR Konst och 
Smide. Han behärskar hela registret inom branschen.

ARKIVBILD

Allan Karlsson
info@alekuriren.se


