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VINNARE
GRATTIS följande tio personer som vunnit
var sitt VIP-paket för två i vår läsartävling
vecka 22. Vinnarna är kontaktade via mejl.
★ Kent Nyman

★ Yvonne Bergström

★ Lena Frick

★ Eva Kaneberg

★ Eivor Lindgren

★ Helene Wiklund

★ Anneli Bjurgård

★ Mikael Andersson

★ Eva Davidson

★ Pirkko Wiik

Vi hjälper dig att få ut
det mesta ur din Mac.
Varför köpa din Appleprodukt
på ett vanligt ställe?
VÄSTERÅSVY. Västerås Tidning fick följa med Pereric Öberg från Svenska Aerobilder AB och Göran Wennergren från Itell helikopter på en tur. Under färden togs mängder av bilder av ett vackert

Västerås från ovan.

Hos oss får du:
• service utöver det vanliga
• kunskap utöver det vanliga
• ett sortiment utöver det
vanliga

FOTO: JESSIKA HEDÉN

Vackert Västerås från ovan

Besök oss i Punkt!
Utöver det vanliga.

Pereric Öberg är flygfotograf och har hela Sverige som arbetsplats
Nyligen fick Västerås Tidning följa med flygfotografen
Pereric Öberg från Svenska Aerobilder AB på en oförglömlig färd. Efter ett par timmar i en helikopter kunde vi konstatera att Västerås är strålande vackert från ovan.

V

ästerås Tidning möter
upp Pereric Öberg från
Svenska Aerobilder och
Göran Wennergren från Itell
helikopter ute på Hässlö. Det
har varit många turer fram
och tillbaka ifall färden skulle bli av som planerat eftersom sol är en förutsättning
för att ta bra flygbilder. Just
vädret är en av flygfotografens största utmaningar.
– Perfekta förhållanden
vädersmässigt är soligt och
vindstilla. När det är molnigt
är det svårt att ta bra bilder
eftersom molnen ofta blir
stora mörka fläckar på bilderna. Hus, gårdar och köp-

centrum, som vi regelbundet
fotograferar, gör sig också
betydligt bättre på bild när
solen skiner ner på dem, säger Pereric Öberg, som är vd,
fotograf och säljare.
Fem miljoner bilder

Pereric har sitt kontor i Enköping men har hela Sverige
som sin arbetsplats. Han började på Svenska Aerobilder
på 70-talet och tog 2003 över
verksamheten. Idag åker han
riket runt i helikopter, som
han hyr på plats, för att ta
bilder från ovan.
När han tog över verksamheten 2003 köpte han upp

nio andra företags bildarkiv
och förfogar idag över ett
bildarkiv på över fem miljoner bilder.
– Många har sparat den
typiska urblekta 50-talsbilden på föräldragården, exempelvis. Det finns en stor
chans att vi har den i vårt arkiv. Varför inte framkalla
den och göra en vacker canvastavla? Våra papperskopior
och negativ är förvånansvärt
intakta och man kan framkalla dem med häpnadsväckande resultat, säger han.
Jessika Hedén
jessika.heden@vasterastidning.se
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Kom och prova
iPad och iPad mini.

mStore

Din lokala Apple-expert i Västerås.
ÖSTER MÄLARSTRAND

VÄSTERÅS DOMKYRKA

PERERIC ÖBERG

www.mstore.se | vasteras@mstore.se | Västerås – Punkt Galleria Stora gatan/Vasagatan

21

