
 

porträtt 

- Fånga ett ögonblick. Berätta en historia. Bevara ett minne. - 

 

I mån av tid tar jag fotouppdrag. Jag älskar att fånga ärliga, dokumentära 
och berättande bilder. Inga konstgjorda leenden. Bara äkta och naturligt. 
 
Äkta bilder med känsla. Under en barn- & familjefotografering ska det vara 
mycket bus, skratt och lek. Inga stela poser eller fejkade leenden.  
 
Jag vill att ni ska vara er själva! Ha på er kläder som ni tycker om så 
fotograferar jag er i en aktivitet ni brukar göra, på en plats ni tycker om 
att vara på.  
 
Vi kan ses hemma hos er och föreviga era vardagssysslor, i buset i 
vardagsrummet eller utomhus.  
 
Sommar, vinter, vår eller höst spelar ingen roll, vi skapar och 
dokumenterar minnen tillsammans. 

 



 

 

Barn, syskon, gravid, 
nyfödd, familj 

Vi fotograferar hemma hos er eller utomhus i en miljö ni tycker om! 
Fotograferingen tar ca. 45-60 minuter 
 
Efteråt får ni ett webbgalleri där ni kan välja vilka bilder ni vill köpa 
till. (se aktuell prislista under efterbeställningar nedan) 
 

Pris: 950:- för vardagar kl. 9-18, 1300:- för helger 
Kostnad avser fotograferingstiden, förberedelser och redigering av samtliga 
bilder. Bilder ingår ej. En bokningsavgift om 300:- betalas vid bokning och 
är ej återbetalningsbar vid avbokning. 
Ombokning (pga väder, sjukdom osv.)får ske 2ggr kostnadsfritt. 

 

efterbeställningar 
 

Digitala filer  

1 digital fil: 250:- 
10 st digitala filer: 1800:-  
Alla digitala filer (från webbgalleriet): 3500:-  

Bildfilerna är högupplösta och ni har fria framkallningsrättigheter, d v s 
ni kan göra så många kopior och förstoringar ni vill av bilderna. 
 
Bilder anpassade för webben, tex. Facebook, ingår. 
 



 

 
 
Bilder på fint fotopapper 

Alla bilder görs i proffslabb med hög kvalitet och jag kan även erbjuda 
andra produkter med unik grafisk design som t.ex. canvas, tackkort & 
julkort. Kontakta mig för visning. 

Önskar ni andra storlekar, vänligen kontakta mig för prisinformation. 

Priser: 
10x15cm  –  39kr 
13x18cm  –  59kr 
15x21cm  –  79kr 
18x25cm  –  89kr 
21x30cm  –  99kr 
30x40cm  – 149kr 
50x70cm  - 289kr 

Tackkort/Julkort  

10x15 cm tryckta kort med exklusiv matt yta, inklusive vita kuvert. 
Pris: 15 kr/st 

15x15 cm tryckta kort med exklusiv matt yta, inklusive vita kuvert.  
Pris: 30 kr/st  

Svårt att bestämma er? Boka en tid hos mig så går vi tillsammans igenom era 
bilder och jag hjälper er med att välja produkter.  

 

 

 

 

 

Charlotta Lingwall – kreatör, fotograf & formgivare 
charlotta@lingwall.se 

www.lingwall.se  


