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EN UTSTÄLLNING 
MED KJELL ENGMAN
Tommy TC Carlsson, Larissa Stenlander

Sten Yngve Johansson, Pontus Ersbacken & Berth Johansson

VATTENFALLS BERGRUM I STENUNGSUND 
Vernissage fredag 16/9 kl 16.00. 

Därefter öppet ons-sön  12.00–18.00.
Frivillig entré - går oavkortat till Läkare utan gränser

TRAVELER
16 september - 16 oktober

ANNONSANNONS DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN PHROMOTION



”Livet är en resa som vi alla 
färdas på och det går inte 
alltid så smärtfritt. Det är 
alltid något som styr oss i 
olika riktningar och jag tror 
det beror på att det finns ett 
andligt och psykiskt centrum 
hos den levande varelsen – ett 
nätverk av nervpunkter som 
håller olika känslotillstånd 
i balans”

– Kjell Engman
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TRAVELER

HITTA HIT!
BUSS

Från Stenungsunds Station följer du Uddevallavägen 
rakt fram i ca 2 km förbi bla ICA Kvantum.

Vid busshållplats AGA Vattenfall stiger du av om 
du åker buss och går sedan mot berget med de fyra 
skorstenarna.

BIL – VIA CENTRUM STENUNGSUND

Följ väg 170 Uddevallavägen i ca 2 km och sväng höger 
vid järnvägsövergången AGA Vattenfall. Parkeringar 
ser du från avfarten. 

BIL – AVFART NORRA STENUNGSUND

Följ Industrivägen från motorvägsavfarten i ca 3,5 
km, rakt fram genom två rondeller tills du kommer 
till en T-korsning vid järnvägen. Sväng höger in på 
väg 170 Uddevallavägen och kör ca 900 meter, sväng 
höger vid järnvägsövergången AGA Vattenfall. Par-
keringar ser du från avfarten. 

PARKERING

Stenungsunds Innebandy hanterar parkeringen och 
den frivilliga avgiften går oavkortat till deras ung-
domsverksamhet.

Att följa glasets väg från en sirapsliknande, 
het massa till gnistrande kristall är ett 
skådespel.
 

Glas är en blandning av metall- och kiselsalter. Det 
har en fast form i rumstemperatur – men i fysikalisk 
mening har den egenskapen som en vätska. När det 
hettas upp är glaset mjuk och formbart, men har 
dålig förmåga att leda värme, vilket gör att kraftiga 
spänningar uppstår när glaset kallnar och det riske-
rar att spricka.
 

GLAS KAN TILLVERKAS på många olika sätt, beroende på 
vad man ska använda det till. Gemensamt är att det 
smälter vid cirka 1 500°C och måste därefter lång-
samt kylas ner i speciella kylugnar, för att undvika 
spänningarna.
 
FORMGIVARE, GLASBLÅSARE, slipare, målare, kant-
sprängare och synare deltar dagligen i hantverket 
och varje objekt är ett unikt och kvalificerat hant-
verk. När det färdiga objektet lämnar glasbruket 
har inte mindre än femton olika personer deltagit i 
framtagningsprocessen.
 

varje objekt är ett unikt 
och kvalificerat hantverk
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FRIVILLIG ENTRÉAVGIFT 
TILL VÄLGÖRENHET
PHromotion har alltid fritt inträde till sina utställningar. Istället kan man lägga en frivillig summa som oavkortat 
går till välgörande ändamål. Senaste utställningen MYSTIK i Göteborg 2014 resulterade i över 100 000 kronor till 
Världens Barn. I år går pengarna till hjälporganisationen Läkare Utan Gränser.

– Vi hoppas naturligtvis på många besökare till vår 
utställning. Dels för att uppleva fantastisk konst, 
men också för att vi tillsammans kan göra en viktig 
insats för Läkare Utan Gränser. Vi vill göra något för 
att bidra med hjälp för dem som inte har samma för-
utsättningar i livet som vi har, säger Roger Fahlén.

LÄKARE UTAN GRÄNSER har över 60 projekt runt om i 
hela världen. Det är en medicinsk humanitär organi-
sation som räddar liv och lindrar nöd i områden som 
drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer, oavsett 
politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. De 
finns för att kunna ge sjukvård till dem som behöver 
den mest.

– Det handlar om något så grundläggande som att 
kunna rädda liv, hjälpa en sårad eller barn som far 
illa. Både jag och Pelle var direkt överens om att i år 
stötta Läkare Utan Gränser, säger Roger.

PHROMOTION VILL ÄVEN gynna det lokala föreningslivet. 
På parkeringsplatsen utanför Vattenfalls lokaler, där 
utställningen hålls, finns funktionärer från Sten-
ungsunds Innebandyklubb. De är så kallade parke-

ringsvärdar och hjälper besökare att hitta rätt och 
visa var lediga platser finns. De finns på plats varje 
dag som utställningen har öppet. Samma princip 
gäller här, parkeringen är gratis och en frivillig 
summa kan skänkas för att stödja föreningens ung-
domsverksamhet.

– Eftersom vi finns på plats hela dagarna, alla da-
gar så kommer hela klubben att hjälpas åt med detta 
uppdrag. Pojkar, flickor, juniorer, seniorer, ledare 
och föräldrar. Vi är glada att ha fått chansen, därför 
är det viktigt att vi gör ett bra jobb och representerar 
vår förening på ett bra sätt. Dessutom kommer det 
förhoppningsvis att ge ett gott tillskott som stödjer 
vår ungdomsverksamhet, säger Mats Bergvall, kans-
list på Stenungsunds IBK.

Det handlar om något 
så grundläggande som 

att kunna rädda liv, hjälpa en 
sårad eller barn som far illa

Välkommen till Stenungsunds kläd- och lifestyle butik för 
män! Vi hjälper dig att snabbt hitta rätt stil och storlek.

            Sandbergs Plats 8, Stenungsund | 0303-693 00

Fri uppläggning vid köp av jeans!

Handla även på www.denimandbrands.se

Lee | Nudie | Diesel | Neuw | Eton | Whyred | HugoBoss | Boss Green | Boss Orange
Knowledge Cotton Apparel | Stutterheim | The Blue Uniform  | Jofama | Mouli 

Fat Moose | JustJunkies | Blench | Kronstadt | Minimum | TheProduct | HappySocks 
Saddler | Edwin Jagger | Crabtree & Evelyn | L:a Bruket | Edwin |  Axlings | Premium

Öppettider: mån-fre 10-18, lör 10-15.
Strandvägen 10 Stenungsund 0303-803 57  

www.presenthornan.se

INTERIÖR PÅ 2:A VÅNINGEN

Gör som Du vill!
Inspiration och 

gränslösa möjligheter 
att mixa ihop din 
egen personliga 

soffa, fåtölj eller pall



DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN PHROMOTIONANNONS ANNONS

KJELL ENGMANS 
LIVSRESA I GLAS

Att sammanställa 40 år av ett rikt konstnärsskap 
kräver både kraft och ihärdighet. Utställningen 
innehåller över 130 verk där även måleriet faller in 
under samma teman.

– Jag vill förmedla situationer med glimten i 
ögat, med lust och glädje. Jag vill inte sätta titlar på 
mina verk, det skapar begränsningar hos betrak-
taren. Utställningen är en resa genom tiden, där 
finns vissa teman som till exempel presenteras på 
”motorvägen”, ett 30 meter långt podium där man 
kan beskåda förändring och utveckling genom 
resans gång.

SJÄLVA SYMBOLEN för utställningen är hjulet med 
de fyra ekrarna. Alla skulpturer i utställningen 
står på hjul. Ingenting är statiskt, allt är i ständig 
rörelse.

– Jag är väldigt fascinerad av detta koncept. 
Navet är födelse, ekrarna står för de fyra sinnena. 
Som helhet symboliserar hjulet livet, säger Kjell 
Engman.

SOM LITEN HADE han en dröm att resa till Afrika. Han 
samlade på plastdjur och fascinerades över djurens 
färger och mönster.

– För att utnyttja hela rummet kommer det att 
finnas 25 olika luftballonger som hänger från taket. 
Dessa innehåller afrikanska djur, mönster och 
färger.

KJELL ENGMAN INSPIRERAS av oväntade situationer, 
resor och tankar.

– Jag gör alltid små anteckningar och skisser när 
jag är ute och reser. Min utveckling som konstnär 
är väl dokumenterad sedan början och jag ser själv 
en otrolig utveckling. Jag gör fortfarande både bra 
och dåliga verk. Skillnaden mot förr är jag blivit 
bättre på att välja ut mina utställningsobjekt på 
senare tid.

– Livets resa är ett kretslopp, tillblivelse, dyna-
mik och förändring. Tillsammans med musikens 
hjälp får de resande skulpturerna med alla fantasi-
figurer knyta ihop sinnena.

Traveler är en sammanfattande självbiografisk kommentar till Kjell Engmans 40-åriga 
konstnärsskap på Kosta Boda.

– Utställningen är en resa och en helhetsupplevelse. Där finns både humor och all-
var. Som en teater där objekten är skådespelare som berättar min historia, säger Kjell 
Engman.

Livets resa är 
ett kretslopp, 

tillblivelse, dynamik 
och förändring

ZEPPELINARE
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KJELL ENGMANS 
LIVSRESA I GLAS

PONTUS 
ERSBACKEN
Citat från Dalarnas Kulturstipendium 2011:
”Pontus är en skulptör av sin tid och vill med sin 
konst lyfta fram den traditionella statyn i den 
moderna kulturen. Några av hans verk har ingått 
i Avesta Art 2011, i en kontext som på ett utmärkt 
sätt lyfter fram och accentuerar hans formspråk.

Pontus monumentala statyer, ofta i stål, är 
inspirerade av maskiner, science fiction, leksaker 
och dataspel. De gigantiska verken skapar avtryck, 
som är svåra att värja sig emot. Med lekfullhet och 
samtidigt en viss aggressivitet tar verken plats, 
som en markering av den kultur som utgör ungas 
referenser i dag, multimedievärlden. Samtidigt 
som de gestaltar vår samtid pekar de in i den fram-
tid vi ännu bara kan fantisera om.”

TOMMY TC
CARLSSON
…är målare och grafiker, född 1958 bosatt i Långa-
sjö, Småland och Stockholm. Hans specialområde 
är oljemåleri med utpräglad Trompe-l´oeileffekt-
lura ögat. Mästerligt utförda i skiktmåleri med 
schumringsteknik. Motiven förvandlats till objekt, 
t ex. dörrar, färgglada luftballonger, slitna fotbol-
lar, elskåp, brevlådor med ytor av trä, gummi, me-
tall, läder och glas m.m. med fullständig 3D-effekt, 
alltid avbildade i naturligt format med humor och 
symbolisk innebörd.

LARISSA
STENLANDER
…är född 1960 i Moskva, bosatt och verksam i 
Stockholm sedan 1988. Hon arbetar med akvarell 
och mixed media med inslag av guld som kan på-
minna om ryska ikoner.

Larissa skapar någon slags sociologisk-psyko-
logisk konst med motiv av stiliserade figurer av 
människor och djur. Mönsterliknande bakgrunder 
i form av enorma halvtomma ensliga barer och 
bibliotek med upprepande figurer, som skapar 
rytm liknande en dansscen, när kroppsspråk berät-
tar mer än ord. Under ytan samtalar figurerna 
med humor och eftertanke. Inspirationen kommer 
från hennes ungdom omgiven av litteratur, balett, 
cirkus, starka kvinnor och senare hektiska liv i ett
storstadssamhälle med möte mellan olika evigt 
sökande människor efter identitet, kärlek, lyckan 
och karriär.

BERTH 
JOHANSSON
Min fantasi och mitt tekniska kunnande för mig på 
enspännande vandring i en oändlig värld av form-
språk och möten. Mitt lekfulla jag får sin frihet i det 
fornnordiska formspråket där inga ramar är givna. 
Allvaret inom mig strävar efter ett rent estetiskt 
formspråk. Jag känner och önskar att dessa två 
personligheter skall få ett energifullt, inspirerande 
och vackert möte: Tilllåtande en fortsatt utveckling 
som konstnär och formgivare.

STEN YNGVE
JOHANSSON
Varför Containerfartyg?
Man ser en båt som stävar rakt ut i havet, snart är 
den försvunnen vid horisonten. Det blir som i en 
film med öppet slut, man får fylla i och skapa sin 
egen berättelse. Min fascination för container-
skepp har flera bottnar. Själva formerna på båtarna 
är väldigt spännande. De ser ut som jättelika kubis-
tiska skulpturer, ibland liknar de en modern stad. 
Så är det innehållet, jättelika lådor glider sakta 
fram med det mesta som vi i vår kultur använder 
oss av datorer, tv-apparater, kläder, cyklar, frukt 
osv… men vi ser det inte. Mystiskt. Eller varför 
inte se dem som människor, olika individer med 
sina egna karaktärer.

De får en också att tänka efter hur vi lever våra 
liv och hurvi byggt upp vår civilisation. Skeenden 
som är svåra att få syn på när man befinner sig mitt 
i dem. Det är också mycket som händer när man är 
på plats. Bara att vara nära dessa gigantiska skepp 
som är höga som mindre skyskrapor och 200–400 m 
långa. Det är speciellt.

Sten Yngve är född i Ronneby 1951, bor i Solberga 
(Nässjö).

Inspirationen kommer från 
hennes ungdom omgiven av 

litteratur, balett, cirkus, starka kvinnor 
och senare hektiska liv i ett
storstadssamhälle med möte mellan 
olika evigt sökande människor efter 
identitet, kärlek, lyckan och karriär

TOMMY TC LARISSA

PONTUS

STEN YNGVE

BERTH 



Välkommen till 
Kulturhuset Fregatten i höst! 

foto Tina Axelsson

 foto Samir Hadj-Abderrahmane

Lördag 15 oktober
Anna Stadling trio 
sjunger Johnny Cash

Söndag 30 oktober
Höstsonaten med
Grynet Molvig

Torsdag 3 november 
Författarmöte med
Lasse Berg

foto emmy jonsson

Torsdag 6 oktober
Författarmöte med 
Carin Hjulström

Lördag 26 november 
Celtic Christmas 
med West of Eden

Biljetter från en månad före arrangemanget, 
www.stenungsund.se/evenemang 
Info: 0303 73 82 15
kulturinfo@stenungsund.se

foto Tina Axelsson

Kontakta
ORUSTS SPARBANK

www.orustsparbank.se

Varför konst-la till det?

0304 -345 00

Presenthörnan

SÅ MYCKET MER…

Se vår 2:a våning, 
nytt i belysning och 

småmöbler.
Välkommen upp!

Strandvägen 10, Stenungsund
0303-803 57 
Öppettider: 

mån-fre 10-18, lör 10-15

Vi utför kompletta el- och 
teletekniska installationer

Hildedalsgatan 2
Box 8019, 402 77 Göteborg

Telefon 031-65 90 00
www.emillundgren.se  |  emil@emillundgren.se WWW.TENSON.COM

STOLT SPONSOR AV

I Stenungsund finns ett stort utbud av upplevelser att ta del 
av eller delta i både inom kultur- och fritidsområdet.  
 
Det finns ett omfattande föreningsliv för alla åldrar och 
många miljöer att utforska från havet i väster till vandrings- 
leder, skogar och sjöar i Svartedalen i öster.

”

Välkommen till 
Stenungsunds kommun

Stenungsund 
det goda samhället med framtidstro 

och utveckling med människan och naturen i centrum

www.stenungsund.se 
kommun@stenungsund.se 

tel: 0303-73 00 00 
besöksadress:Strandvägen 15 
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Shopping är 
ingen konst.
+
Förgyll hösten hos oss

I alla fall inte i Stenungstorg Centrum. Här finns allt som kännetecknar 
bra shopping – från de stora butikskedjorna med sitt breda utbud till 
mysiga småaffärer. När det är dags för en paus kan du ta en fika vid 
hamnpromenaden eller äta en bit mat i någon av våra restauranger.

Vi är ett helägt dotterbolag till PRI Pensionsgaranti och marknadsledande inom  
stiftelselösningar för ägarledda företag.

Flexibelt EnkeltTryggt

Ägarledda företag? Vi har helhetslösningar  
för både pensions- och vinstandelsstiftelser!

PRI Stiftelsetjänst AB
Mässans gata 8, Box 5390, 402 28 Göteborg 
Telefon 031-778 30 40, mejl: info@pristiftelsetjanst.se
www.pristiftelsetjanst.se

En dryg halvtimme från Göteborg, men på en alldeles avskild plats  

ligger Stenungsbaden Yacht Club. Och det bästa av allt, här bor ni  

bara några steg från både havsnära och pulshöjande aktiviteter och  

ett avkopplande spa. Allt inramat av en vidunderlig utsikt över 

Hakefjorden och det salta havet. 

GLÖD, GLÄDJE
- och lite bubb el i poolen.

T: 0303-72 68 00  |  www.stenungsbaden.se
@stenungsbaden



Kontakta oss
Henån 0304-345 00
Ellös 0304-510 50
Svanesund 0304-462 60
Varekil 0304-100 75

orustsparbank.se

Vi är med 
på hela 

din livsresa

alternativet till 

storbolagen
0522-64 66 60 www.dina.se/vast

Vill du också känna dig trygg? Välkommen att kontakta oss!

” Det är ingen
konst att känna 
sig trygg hos Dina 
Försäkringar Väst.”

    Per-Eric Pettersson, PHromotion.

Fo
to

: A
ne

tte
 N

or
én

, K
am

er
ah

us
et

 S
te

nu
ng

su
nd

Konstverk av
Kjell Engman.

TILLVERKAD I SVERIGE 
ANNO 1911

NATURLIGA INGREDIENSER

26% FRUKTJUICE
20% MINDRE SOCKER*

ALKOHOLFRI

*Herrljunga Cider Alkoholfri har 20 procent mindre 
tillsatt socker än Herrljunga Cider Original

Vi sätter prägel på 
dina budskap

Västkustens Tryckeri AB
Hantverkaregatan 14

444 32 Stenungsund
Tel. 0303-880 90
info@vasttryck.se 
www.vasttryck.se



DETTA ÄR ROGER FAHLÉN:

ÅLDER: 45 år.

BOR: I Stenungsund.

FRITID: Jagar, försöker komma ut i naturen och 
umgås med min familj.

ARBETE UTÖVER PHROMOTION: IT-ansvarig på 
Ortstidningar i Väst plus lite andra små sidoprojekt.

FAMILJ: Min fru Louise och mina två barn 
Maximilian och Cayenne.

EN SAK PÅ MIN ”BUCKETLIST”: Jaga ute i 
vildmarken i Alaska några veckor på häst och med 
egen guide.

MITT STYRKEPROV: Min systers cancersjukdom.

RESEÖGONBLICK JAG KOMMER IHÅG: Färsk-
fångad fladdermusgryta på ön La Digue
– Seychellerna.

FAVORITGODIS: Marabou schweizernöt.

DETTA ÄR PER-ERIC PETTERSSON

ÅLDER: 68 år.

BOR: I Stenungsund.

FRITID: Spenderar mycket tid i sommarstugan.

ARBETE UTÖVER PHROMOTION: Jag är en ej 
avskriven inventarie på Presenthörnan.

FAMILJ: Min fru Solweig och mina två utflugna 
döttrar Maria och Louise.

EN SAK PÅ MIN ”BUCKETLIST”: Äga och köra 
en amerikansk 50-talsbil.

MITT STYRKEPROV: Jag har cyklat ”Stora styrke-
proven” Trondheim – Oslo, 56 mil på cykel.

RESEÖGONBLICK JAG KOMMER IHÅG: 
Transibiriska järnvägen med övernattning i Jurta i 
Mongoliska öknen.

FAVORITGODIS: Lakritspipor, Skippers.

FAKTA PHROMOTION:
I den övriga verksamheten kan PHromotion även 
anordna event för företag och ta fram alla typer av 
profilmaterial för detta. Allt från sommarpresenter, 
julklappar till unika speciallösningar för speciella 
händelser. De samarbetar med allt från små en-
mansföretag till större börsnoterade företag.

– Vi tar även fram egna produkter. Vi kommer 
på en rolig idé eller ett uppslag till en ny produkt 
som vi vill förverkliga och testa. Det är till exempel 
trofésköldar i glas med infälld LED-belysning, kom-
binationen konstglas och jakt är något helt nytt och 
väldigt roligt. 

– Vi har också tagit fram en portionsäggostform 
för Bohusläns populära landskapsrätt. Det är en ro-
lig och uppskattad produkt som bland annat säljs 
av Bohusläns museum, säger Roger Fahlén.

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som händer 
hos PHromotion? Gilla dem på Facebook och följ 
dem på Instagram. Du kan också besöka 
www.phromotion.se.

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN PHROMOTIONANNONS ANNONS

KONSTUTSTÄLLNINGAR I SÄRKLASS 
– PHROMOTION BRINNER FÖR GLASKONSTEN

– Vi vill ge besökarna en upplevelse samtidigt som 
vi vill bidra till ett ökat intresse för konsten. Att vi 
dessutom kan passa på att göra en insats för välgö-
rande ändamål känns fantastiskt bra, i år skänker 
vi entréavgiften till Läkare utan gränser, säger Per-
Eric Pettersson.

PHromotion är ett företag som snappar upp och 
förverkligar egna idéer inom företagsprodukter, 
event och utställningar. Namnet PHromotion ska-
pades ur PresentHörnan, Stenungsunds glas- och 
inredningsbutik som drivs av Per-Eric och hans 
dotter Maria Pettersson. Man ville vidareutveckla 
intresset för konst och profilprodukter i en separat 
inriktning.

– Jag har en bakgrund inom event och företags-
arrangemang. Vi såg möjligheterna att förena våra 
båda intressen, säger Roger Fahlén.

Per-Eric och Roger går in i projekten för att ha 
roligt. Det har blivit en livsstil. 

– Jag drivs av de mänskliga mötena med både 
kunder och framtida konstnärer. Roger och jag 
kompletterar varandra bra och har ett mycket nära 
samarbete. Jag kastar ofta ut trådarna och Roger 
syr ihop dem, säger Per-Eric.

Årets utställning TRAVELER med Kjell Engman 
kommer att hållas i Vattenfalls bergrum i Stenung-
sund, 16 september – 16 oktober.

– Sedan 2013 års succé med utställningen ”Angels 
City” har vi känt av ett ökat intresse för en ny ut-
ställning med Kjell Engman. Han har nu fyllt 70 år 
och har återskapat sitt livs resa genom glaskonsten. 
Därav namnet TRAVELER. Flera andra konstnä-
rer kommer också att medverka, de representerar 
andra konstformer såsom skulptering, måleri och 
smide, säger Roger.

Varför har ni båda fastnat för glaskonsten, vad 
är speciellt med just denna konstform?

– Utmaningen är att man bara har en kort stund 
på sig att skapa det man tänkt sig, innan glaset stel-
nar. Glaset lever sitt eget liv, både under och efter 
tillverkningen. Det är ett unikt hantverk på så sätt, 
både för konstnären och betraktaren då det uppfat-
tas på olika sätt; beroende på hur man fångar upp 
det med ljus, färgsättning och material.

Vilka är era framtida mål för PHromotions 
verksamhet?

– Vi vill fortsätta att arbeta med nya utställningar 
i häftiga miljöer och vi har många spännande 
konstnärskontakter som vi vill utveckla ett samar-
bete med.

Att anordna konstutställningar i unika miljöer tillsammans med ett brinnande intresse 
för hantverk är det som driver Per-Eric och Roger på företaget PHromotion. Deras ut-
ställningar har alltid frivillig entréavgift som går till välgörenhet. 

Per-Eric t.v. och Roger t.h. i diskussioner och planering inför årets utställning.

Jag drivs av de 
mänskliga mötena 

med både kunder och 
framtida konstnärer

Foto: Anders Jonsson

Vill du hålla dig uppdaterad om 
vad som händer hos PHromotion? 

Gilla dem på Facebook och följ dem på Instagram. 
Du kan också besöka phromotion.se
facebook.com/PHromotion



AUKTION TILL FÖRMÅN FÖR 
LÄKARE UTAN GRÄNSER

SAMARBETSPARTNERS:

DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN PHROMOTIONANNONS ANNONS

Traveler arrangeras av : PHromotion AB
Strandvägen 10,  444 31 STENUNGSUND

www.phromotion.se 
www.facebook.com/phromotion 

Per-Eric Pettersson 0702 – 69 03 50 
per-eric@phromotion.se

Roger Fahlén
roger@phromotion.se
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HUSBILAR I FÖRSTA KLASS
Utsökt teknik, bästa kvalitet och elegant design, genomtänkta funktioner i 
kombination med lyxig komfort, imponerande rymlighet och perfektion in 
i minsta detalj - det är allt detta som gör MORELO så speciell. 

VÄLKOMMEN ATT UPPLEVA LYX NÄR DEN ÄR SOM ALLRA BÄST.

BÄCKHEMS GÅRD, 15 KM SÖDER OM KRISTINEHAMN  •  TELEFON  0550-293 85 
E-POST  INFO@HUSBILSLANDET.COM  •  HEMSIDA WWW.HUSBILSLANDET.COM

Blå färgen
C: 95% M:60% Y:0% K:0%

Grå färgen
K:70%

Svart färg:
K: 100%

–

En skulptur från Kjell Engman skänkt av Kosta Boda, till ett värde av 28 000 kr, 
auktioneras ut.

Skulpturen finns på plats och budgivningen pågår under utställningstiden, 
aktuellt bud ses bredvid. Bud kan endast läggas på plats. Högsta bud när utställ-
ningen stänger 16/10 kl 18.00 vinner. Går oavkortat till Läkare utan Gränser.

Kontakta oss
Henån 0304-345 00
Ellös 0304-510 50
Svanesund 0304-462 60
Varekil 0304-100 75

orustsparbank.se

Vi är med 
på hela 

din livsresa


