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u Det var 30 personer,
både vuxna och barn,
som deltog i söndagens
motionsbingopromenad i
Bergebo. Den 2 kilometer
långa promenaden går
längs Hönsarvsberget
västra sida.

Kajsa Magnusson
lyckades pricka in 12 rätt.
Alla barnen fick festis när
de kom tillbaka efter
promenaden. Vinnarna
har lottats fram bland alla
deltagare.

Vinsterna hämtas i
Bergebo. 

Nästa promenad blir
söndagen den 7 oktober

Rätt svar: 1) Peter Pan
(x), 2) 100 (x), 3) En val (1),
4) 32 st (x), 5) Oas (1), 
6) Broadway (x), 7) Vit 
(2), 8) Två (1), 9) Kung (x),
10) Coloradofloden (x),
11) Fyra (1), 12) Ett moln
(2).

Lottade vinnare,
bingo, presentkort på
fika i Bergebo: Birgitta
Swahn.

Lottade vinnare
tipsfrågorna, present-
kort, 25 kronor: Lisa
Backström, Peter
Norström, Anna
Bergman, Leif Gustavs-
son, Kenneth Stenqvist,
Inge Kreander, Kenneth
Stenqvist, Eva Lena Gren.

3

Fabriksförsäljning
av presenter 

och nyttoartiklar
Islingby industriområde

Öppet: Mån-fre 9-16

Ledig 4:a
på Stationsgatan 11 i Borlänge.
Lägenheten på 4 rum och kök ligger på 3 tr. (hiss).
Den har en yta om 160 kvm fördelad på 2 plan.
Kabel TV fi nns.
Hyra: 8.727 kr/mån.
Ledig från 1 oktober 2007.

Kontakta:
Diös Fastigheter AB
Åsa Klyftell, 070 605 69 73

Ett parti: 

MC-kläder

BORTVRÄKES!

Utförsäljning
AV STORA VARUPARTIER

Välkommen att fynda! Just nu är vi på:

FOLKETS PARK HEDEMORA 
MÅNDAG-TISDAG-ONSDAG 1-3 OKTOBER

ÖPPET MÅNDAG-ONSDAG 11-18

30-70% lägre än 
normalpris. 
Jämför själv

• PRESENTVAROR • VERKTYG • SMIDE • LEKSAKER • HUSHÅLLSARTIKLAR
• RIT- & SKRIVARTIKLAR • PRAKTISKA NYTTOPRYLAR • STOLSDYMOR

• BORDSLÖPARE • DUKAR • FROTTÉHANDUKAR • FLEECEPLÄDAR • LAKAN
• PÅSLAKAN • MORGONROCKAR • FISKEDRAG • FISKEARTIKLAR • LJUS

OCH MYCKET, MYCKET MER…

1100-1200 olika artiklar!
Hos oss plockar Du direkt från kartongerna.

Mängder av prylar kostar bara 10:-
Vår affärsidé är “EXTREM SHOPPING”. Välkommen så får Du se vad det innebär!

Prylmannen Mångatan 2, 461 59 TROLLHÄTTAN

OBS! 

ENDAST 3 DAGAR!
OBS! ENDAST 3 DAGAR!

Lokala Brottsförebyggande Rådet
inbjuder till…

ÖPPET MÖTE
Lokala BRÅ inbjuder till ett öppet möte
tisdagen den 2 oktober 2007
kl. 18.30-21.00 i Maserskolans aula.

Medverkar gör politiker och tjänstemän
från lokala BRÅ

Under kvällen ges en presentation av det lokala 
brottsförebyggande och trygghetsskapande 
arbete som bedrivs i kommunen.

Möjligheter till frågor och diskussioner.

Välkomna!
Lokala Brottsförebyggande Rådet

Borlänge Redaktionen 0243-644 01, bt.red@daltid.se
Postadress Borlänge Tidning, Box 29, 781 21 Borlänge
Besöksadress Borganäsvägen 37, Borlänge

En tolva
i Bergebo

God Morgon
Dalarna
– varje dag!

- Nej tyvärr. Men den fick
väldigt god publikrespons.
Den tävlade i gruppen
”New Nordic Voices” med
14 andra filmer. Det var
tuff konkurrens med såväl
filmer som producerats
genom de nordiska film-
instituten som avslutnings-
projekt från de främsta
nordiska filmskolorna och
tillsammans med etable-
rade filmproduktionsbolag.
Till och med Lars von Trier
fanns med bland de
tävlande.

– Visningarna avslutades
med en diskussion runt
filmen. Det var en ny
upplevelse att stå inför
människor och represen-
tera sitt verk. 

– I jobbet som biograf-
chef ser jag ofta fråge-
stunder med regissörer, så
det var en konstig upp-
levelse att själv befinna sig
på scenen och möta sin
publik. Men lärorikt och
nödvändigt.

Din film har ju visats vid ett
flertal internationella
filmfestivaler nu, börjar du

känna dig som en ”etable-
rad” filmskapare vid det
här laget?
– Jag strävar efter att göra
film – och jag gör det –
och jag får den visad runt
om i världen. Om det är att
vara etablerad, då är jag
det. Men jag skulle gärna se
mig i en position där jag
kan spendera hela min tid
på att skriva och göra film,
men samtidigt så är jag i en
position där jag arbetar och
tjänar pengar som går
direkt till min filmbudget. 

– Tack vare mitt jobb
kan jag göra film självstän-
digt utan att behöva vara
beroende av filminstitut
och vänta på finansiering. 

Du bor i London sedan
flera år, är det lättare att få
inspiration i den miljön än
hemma i Borlänge?
– Att variera den interna-
tionella storstaden med
mina föräldrars sommar-
stuga utanför Borlänge ger
mig inspiration. 

– Så fort man befinner
sig på samma plats en
längre tid så finner man en

rutin som är svår att bryta. 
– Resandet i sig är

intressant för det finns så
mycket rum att uppskatta
det man passerar och det
finns inte mycket annat att
göra än att låta inspiratio-
nen flöda.

Såg du själv några bra
filmer vid festivalen i
Uleåborg?
– Jag har sett två riktigt bra
kortfilmer i år, båda från
Norge. Den första var vid
Kan Festivalen i Wroclaw,
Polen i april, ”Min” av
Hanne Larsen. Den andra

var i samma program som
min film vid Nordisk Pano-
rama, ”Lykka Til, Pappa”(Ice)
av Stian Forgaard.

Vad har du själv för
filmprojekt på gång
framöver? Någon film på
svenska?
– För tillfället arbetar jag
på ett flertal idéer, men jag
tror att det måste bli ännu
en kortfilm innan jag tar
steget till långfilm. 

– Jag kommer alltid att
känna starkt för Sverige
och jag vill också uttrycka
mig med det svenska

språket, men vi får se när
det blir tillfälle för det.

O L O F  S C H Ä Ä F
0243-644 07

olof.schaaf@daltid.se

Hallå där…
Eva-Marie Elg
…Borlängebördig filmregissör boende i London
vars senaste film Recognize myself just visats på
filmfestivalen Nordisk panorama i finska Uleåborg.

Fick din film
några priser?

Variation ger inspiration. ”Att variera den internationella storstaden med mina föräldrars
sommarstuga utanför Borlänge ger mig inspiration”, säger filmskaparen Eva-Marie Elg.

Foto: PRIVAT

Ålder: 24 år.
Bor: London.
Yrke: Biografchef och film-

regissör.
Familj: Pappa, mamma

och syskon i Borlänge
samt partnern Alari 
Naylor.

Intressen: Film, musik och
foto.

B O R L Ä N G E

u Rätt rad från söndagens
tipspromenader vid
Gammelgården och i
Sörbo: XX2, X22, 122, 
X12.
Rätta svar:
1) I en annan del av
Köping, 2) Småland, 3)
Sänkt ränta, 4) Semifinal, 5)
Meteorit, 6) Saudiarabien,
7) Monsunregn, 
8) Österlen, 9) Team
Uppsala, 10) Majs, 11) Stilla
havet, 12) Glenn Hysén.

Alla vinster hämtas 
vid nästa promenad den 
7 oktober.
Presentkort 50 kronor:
Göran Israelsson, Edith
Ekman, Sofia Prestberg, 
L-O Jaans.
Extrapriser:
Ann-Marie Lundqvist,
Anna Hellgren, Rune
Fällbom, Monika Eriksson.

Fakta | Eva-Marie

Rätta rader
i Sörbo och
Gammelgården


