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Älvängen, Älvornas väg 
Nu har du chansen att bo naturskönt med bra pendlingsavstånd 
in till centrala Göteborg. För samma peng som du bor i en tvåa 
i stan kan du nu bo i en ny och bekymmersfri villa på Älvornas väg, 
med rum för hela familjen! Service och barnomsorg ligger bara en 
promenad bort. Hör av dig till oss så berättar vi mer om låga boende-
kostnader, lugna kvarter och vackra trädgårdar i soligt läge! 

Visning: söndag kl 15–16. Visningsadress: Kör upp på Starrkärrsv. 
och tag sedan höger i rondellen högst upp, vänligen följ skyltning.

Villor: 124–145 kvm Pris: 2 995 000–3 595 000 kr

Vill du veta mer? Hör av dig till Emelie Hamnes, 
tel 010-448 25 65, emelie.hamnes@skanska.se

skanska.se/alvornasvag

Välkommen hem 23 minuter från stan!

bo natur nära

Äganderätt
Pris från 6 852 kr/mån

Vad fick dig att bli foto-
graf?
– Jag har alltid gillat bilder, 
som barn satt jag hemma och 
bläddrade i mammas och pap-
pas album om och om igen. 
När jag var 20 så köpte jag min 
första kamera. Jag utbildade 
mig emellertid till frisör, men 
valde senare att skola om mig. 

Vad utmärker en bra foto-
graf?
– Det gäller att vara lyhörd och 
kunna ta olika människor som 
du träffar. Det handlar om att 
få kunderna att känna sig be-

kväma. Att bli fotograferad är 
jobbigt för vissa.

Hur är en fotogenic per-
son?
– En svår fråga. Jag skulle inte 
vilja påstå att någon är fotoge-
nic och en annan inte. Mycket 
handlar om självkänsla och om 
kroppsspråk hos den individ 
som du fotograferar.

Vilken är din drömbild?
– Det vore att fota ett brudpar 
på en takterrass i New York.

När du inte fotograferar 

vad gör du då?
– Jag gillar att gå på bio eller 
konsert, men det är i mån av 
tid.

Hur ser ditt julkort ut i år?
– De två sista åren har det inte 
blivit några julkort, tidigare 
var jag väldigt ambitiös. Jag 
har som mest att göra i studion 
just nu, så att jag kan tillfreds-
ställa alla andra med motiv till 
deras julkort.

Vad önskar du dig i jul-
klapp?
– Lugn och ro.

Vad ska du prata om på 
fredagens bäbismys på Ale 
bibliotek?
– Jag ska ge tips på vinklar och 
perspektiv, att man använder 
sin kamera/blixt på rätt sätt 
som kan göra bilden bättre. Jag 
kommer att visa en del bilder 
och svara på besökarnas frågor.

JONAS ANDERSSON

Ett fotografiskt öga
Hon är frisören som sadlade om och blev fotograf.

Surtebon Nina Bohman driver numera en egen studio i Majorna.
På fredag föreläser hon på Bäbismys i Nödinge.

NINA BOHMAN

Ålder: 42.
Bor: Surte.
Yrke: Fotograf. Driver Studion 
Fotograf Nina Bohman i 
Majorna.
Stjärntecken: Oxe.
Favoritmusik: Allätare, men 

just nu lyssnar jag på Håkan 
Hellström och Vance Joy.
Kan jag inte vara utan på jul-
bordet: Julmust och julgodis.
Ser helst på tv: Kobra.
Motto i livet: Må bra och ha 
roligt.
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