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Kvinna som fåtts sin arm klämd under en 
nedfallande stor gren. 
Kan inte komma loss. Hjälp behövs akut. 

Man kan bl a iakttaga hennes bleka fingertoppar som 
visar att blodtillförseln är strypt vilket innebär att fingrar 
och kanske även armen behöver amputeras om hon inte 
kommer loss omgående.

Anneli

Dramatik



Jag hade ett bord som skulle flyttas. 
Det gick upp i limningen.

Bengt K

Defekt



Niklas S

Risig



Duo betyder helt 
enkelt två. 

Jag har valt att 
skildra några 
som hör ihop: 

Tvillingar, syskon 
och 

människa/djur.
Anne-Grethe



Murar

Jan L



Sväva
Marie-Louise H



Tänkte när jag gick förbi om det var någon skillnad
på den ena eller den andra bänken
om comforten var påtaglig eller inte
Sen fanns det ju ett alternativ även på att ta sig där
ifrån med röd eller grön bike 
där var kanske också en skillnad
Själv skulle jag inte våga prova på det sistnämnda

Kjelle



Presenningen hänger för fasaden på gamla polishuset 
vid Davidhallstorg, Malmö

Perfekta cirklar hittade jag inte... men här är några försök;

Vattenbilden är tagen i Velencesjön i Ungern. 
Kloten är banmarkeringar för en roddtävling.

Pallarna står inne på kaffebaren Solde mittemot Södertull. 
En cykel speglar sig i fönstret

Marie B



Varje kväll cyklar Lennart ner till 
sitt duvslag.

Duvorna skall ha mat oavsett om 
det är vardag eller helg

Som en i styrelsen är det alltid lite 
skrivbordsjobb oxå

Det är 3 st bilder från mitt fotoprojekt 
om Vardagen i en brevduveklubb.

Conny



Lagotto, 
en lockig hund som 
är duktig på att hitta 
tryffelsvampar.
Den här var dock inte 
så lätt att locka ut 
från sin trygga plats 
i lådan.

Detta ekipage träffade 
jag i Pildammsparken, 
och jag ville 
fotografera egentligen 
bara hunden, men när 
matte tog upp den i 
famnen, såg jag att 
hon också var lockig.

Jag frågade sminktösen på Malmö Opera om hon hade en lockig peruk, men hon jobbade 
hemifrån och hade ingen hemma.
Men då tänkte jag på "Mälitta" som är en kändis! Hon är så lockig att det skriker om det!

Wolfgang



Första tanken påBula var de fartnedsättande hinder 
som man ser lite här och var.
Såg dessa skyltar nära hemmet!

Jan F 



Jag fick ordet öppen. Förklaring till mina tolkningar:

Vi har upplevt den strängaste vintern på länge och
kanalen i Malmö var mer eller mindre igenfrusen. 
Här har dock fåglarna funnit lite öppet vatten.

I den vackra och täta parkmiljön breder en öppen
plats ut sig.

Visuellt öppet och även öppet för tolkning. Den 
mytomspunne Banksy har lämnat spår efter sig 
i Malmö.

Christer



Då hade det varit ganska sträng kyla och ett par dagar med kraftig
pålandsvind som "glaserade" piren med is. 
Ett par dagar senare körde jag förbi Vårhall norr om Simrishamn
då jag misstänkte att det skulle finnas spännande isformationer
där också. 
Mycket riktigt här fick jag chansen att fånga skönheten i naturen
under en lång session.

Bästa skaparen är naturen som kan få fram ytterst
imponerade formationer. 
En sådan formation såg jag vid ett besök i Vitemölle hamn
i mitten av februari.

Formation ser jag som resultatet av någon form av skapande

Ingemar L



Öga

Helga 



Tusen tack för denna omgång!

Plötsligt stal han äldsta barnbarnets keps 
och han var mycket svår att fångas in!
Även det en utmaning!

Wolfgang


