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Nu är det 
låga rörliga 

elpriser!

Kontakta oss på 
telefon 0303-332400 

eller besök vår hemsida 

www.aleel.se

Prisexempel april 2012

Till ovanstående priser kommer fast månadsavgift 

på 25 kr inkl moms.

Rörligt elpris fastställs efter varje kalendermånad och 

baseras på Ale Els inköpspris för aktuell månad.

Inköpspris: 28,46 öre/kWh 
exkl skatt och moms

   
Påslag: 2,70 öre/kWh 
exkl skatt och moms

Elcertifi kat: 2,77 öre/kWh 
exkl skatt och moms

Summa: 33,93 öre/kWh 
exkl skatt och moms

Jämförpris: 

5 000 kWh/år = 4 233 kr/år
10 000 kWh/år = 8 166 kr/år

20 000 kWh/år = 16 032 kr/år

Summa inkl skatt och moms:  

78,70 

öre/kWh

5,47 
öre/kWh

exkl skatt och 
moms
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Lördag 12/5 är det 
SMÅBRYGGERIERNAS DAG 
Det fi rar vi på Ahlafors Bryggerier med 

ÖPPET HUS 
mellan kl 11-14 då vi visar vår verksamhet för allmänheten.

Välkommna!

SURTE. En unik konst-
utställning äger just 
nu rum på Surte Glas-
bruksmuseum. 

Konstnärerna och 
tillika äkta makarna 
Lisbeth Nilsson Ang-
ervik och Roland Ang-
ervik ställer ut sina 
tavlor, skapade utifrån 
Vedic Art-principen.

Surte Glasbrukmuseum 
pryds fram tills på söndag av 
färgsprakande konst. Änglar 
som svävar mot en ultrama-
rinblå himmel, blomstrande 
trädgårdar i mjuka pastell-
färger och symetriska figu-
rer i skimrande guldfärger är 
några av motiven som finns 
att betrakta. 

Makarna Angervik målar 
båda utifrån Vedic Art, som 
egentligen inte är en konst-
form utan ett sätt för konst-
nären att tänka. 

– Enkelt förklarat innebär 
det att man målar inifrån och 
ut istället för tvärtom. Det 
handlar om att ta fram sin 
inre kreativitet snarare än att 
lära sig en målarteknik, säger 
Lisbeth Nilsson Angervik.

Hon har målat hela sitt 
liv, men kom i kontakt med 
Vedic Art först för 15 år sedan 
då hon deltog i en målarkurs 
på Öland. Med sig hade hon 
även maken Roland Anger-
vik, som då inte målat tidi-
gare. 

– Jag hade väl målat med 
vattenfärg i skolan, men inte 
mer än så. När Lisbeth sa 
att hon skulle åka på en kurs 
följde jag med av ren nyfi-
kenhet och blev helt biten. 
Vedic Art innebär att man 
gör en resa i sitt inre med allt 
man har med sig genom livets 
gång.

Förmedlar känslor
Vedic Arts grundare Curt 
Källman har även tagit fram 
en speciell färg som karaktä-
riseras av djupa färgpigment 
med mycket lyster. Denna 
färg används flitigt av de två 
konstnärerna.

Grundsynen i Vedic Art 
är att alla från födseln har en 
stor skaparkraft och kunskap. 

– Jag försöker förmed-
la en känsla, men vill att be-

traktaren själv ska tolka och 
bland blir jag förvånad över 
vad dem ser. 

Hemma i trädgården har 
paret sin målarstuga där de 
båda spenderar mycket tid. 
Trots sitt gemensamma in-
tresse ger de inte varandra 
synpunkter förrän verket är 
helt färdigt. 

– Det är viktigt att inte störa 
varandra och visst händer det 
att den ena målar koncentre-
rat medan den andre sliter sin 
tavla i bitar, säger Roland.

I juli bär det återigen av 
till Öland och Vedic Art-kur-
sen där själslig konst skapas i 
enkla hyddor med jordstam-
pat golv. 

Inre resa genom konsten
– Annorlunda utställning på Glasbruksmuseet

PÅ GLASBRUKSMUSEET

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

Par i konst. Lisbeth Nilsson Angervik och Roland Angervik 
släpper lös sin kreativitet genom Vedic Art-principen.


