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Metallic tillägg
5 000 kr

Bränsleförbrukning blandad körning 5,1 – 5,3 liter/100 km. CO2-utsläpp 119 – 124 g/km. Kan ej kombineras med avtagbar dragkrok. *Kompletteras med en telefonspecifi k adapter från Volkswagen Tillbehör. Bilen på bilden kan vara extrautrustad.

Trollhättevägen 18 i Kungälv
Vardagar 9-18 Lördag 10-15
Tel. 0303-62000 Bilförsäljning 0303-62015 
www.bilab.se

Obs! Begränsat antal bilar.

NÖDINGE. Förra året 
mottog han ett kultur-
stipendium på 5000 
kronor från Ale kom-
mun för sina foton ”Sa-
ker som ingen vill se”.

På en utställning i 
Göteborg förra helgen 
visades bland annat 
bilder från ”kåkstaden” 
i Älvängen.

Carlmarks gamla industri-
område i Älvängen står och 
förfaller och platsen har 
kommit att kallas för ”kåksta-
den”. En skamfläck för hela 
bygden, men en perfekt foto-
miljö för Jonas Sanderman 
från Nödinge. Han tar bilder 
på saker som ingen vill se.

– Det som intresserar mig 
är historien bakom hur det 
blev som det är efter att tiden 
fått ha sin gång. Någon som 
jobbat på området kanske 
har slängt iväg något som 
hamnat på ett sätt så att allt 
faller på plats i bilden. Jag 
försöker att fånga platsen så 
att färger och linjer stämmer 
perfekt. Det vilar ett lugn 
över döda platser som fasci-
nerar mig.

Under fyra år har han åkt 
omkring och fotat platser 
som ingen vill se, i Göte-

borgsområdet såväl som i 
Nödinge, Nol och Älvängen, 
men det har inte varit enkelt 
alla gånger.

– Det har hänt att folk tror 
att jag jobbar på kommunen 
och dokumenterar för att 
bevisa att detta måste bort. 
Många har svårt att tro att 
jag fotar konst på en gammal 
skrotfrag eller en bakgård 
i ett industriområde på 
Hisingen. När någon undrar 
brukar jag visa hemsidan i 
mobilen.

Han vill inspirera till att 
se på sin omvärld och hitta 
konst i vardagen, men det 
gäller att se på rätt sätt. 

Nya idéer
Förra helgen ställde han ut 
sina bilder ”Saker som ingen 
vill se” på galleri Creare – fri-
görande skapande centrum i 

Göteborg. Utställningen 
besöktes av omkring 250 
personer och en av bilderna 
från Älvängen såldes – ett 
minne som kan komma att 
bli historiskt efter att kåksta-
den har städats upp.

Jonas Sanderman har 
många idéer för sitt fortsatta 
arbete. En går ut på att fota 
människor i ett helt annat 
sammanhang än de vanligtvis 
brukar tillhöra.

– Jag har tänkt på att per-
soner som ofta ses som lite 
oseriösa och barnsliga, bara 
med rätt attribut, lätt skulle 
kunna passera som vilken 
högt uppsatt styrelsemedlem 
som helst – att hitta den kon-
trasten.

TEXT

Johanna Roos
johanna@alekuriren.se

– Jonas Sanderman visar det ingen vill se

Konst från kåkstaden

”Baby” heter en av bilderna 
som är tagna i Carlmarks 
gamla industriområde i Älv-
ängen. Namnet kommer av 
färgerna i fotot. 

Foto: Jonas Sanderman

När man nu planerar att riva ”kåkstaden” får bilderna ännu 
större betydelse.                 Foto: Jonas Sanderman

Förra helgen ställde Jonas Sanderman från Nödinge ut sina 
bilder ”Saker som ingen vill se” på galleriet Creare – frigö-
rande skapande centrum i Göteborg. Foto: Kenny Kling

I tre år har Kultur på Mau-
ritzberg i Hålanda haft stöd 
från Leader Göta Älv för att 
genomföra konserter och 
andra kulturevenemang. 
Under dessa år har det 
arrangerats tre sommarfes-
tivaler. Och allt som allt har 
nu mer än 50 föreställningar 
gått av stapeln på Mauritz-
berg. Kultur på Mauritzberg 
har producerat och uppfört 
tre operor och barnmusi-
kalen Kattresan. Artister 
som Marit Bergman, Mikael 
Samuelson, Mats Bergström, 

Sarah Riedel, Lars Jansson 
trio, Rebaroque, Håvard 
Gimse och många fler har 
gästat Mauritzberg. 

På lördag den 27 april 
kl 19  blir det en kammar-
konsert. Marika Dahlbäck 
spelar cello och med sig har 
hon Natalie Gourman, en 
framstående ung pianist med 
studier i Stockholm, Oslo 
och London bakom sig. De 
kommer att spela klassiska 
verk av Brahms och Beet-
hoven, Våren av Grieg och 
efter konserten bjuds det på 
tilltugg och samvaro. 

Föreningen Kultur på 
Mauritzberg kommer att 
finnas kvar, och planerar för 
kommande arrangemang. 

Vi samarbetar med Ale 
kommun men söker också 
nya samarbetspartners och 
finansiärer för att hålla liv i 
Hålandas kulturscen. 

I augusti kommer tex 
West of Eden till Mau-
ritzbergs kvarn och även 
om vi inte i år planerat för 
en stor sommarfestival så 
kan det bli en minifestival 
i slutet av sommaren. Vi 
har många artister som vill 
framträda hos oss under de 
kommande åren vilket är 
väldigt stimulerande – så vi 
önskar publiken välkommen 
nu på lördag och på 
kommande föreställningar 
och konserter.

❐❐❐

Lördag den 27 april slår Mauritzberg 
upp dörrarna och bjuder på Vårsalong!

På lördag blir det kammarkonsert på Mauritzberg.På lördag blir det kammarkonsert på Mauritzberg.

KÖPA HUSBIL 
PÅ SÖNDAG?
öppet söndag kl 12-15

I  SOLLEBRUNN AB

För dig som värdesätter service och 
tillmötesgående även efter köpet!

Mån-tors 10-18. Fre 10-16. Sön 12-15.
Intill riksväg 42 m. Alingsås och Trollhättan.

Vi visar ca 100 fräscha 
begagnade husbilar!

Just nu förmånlig 
fi nansiering 3,95% ränta!


