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Cerry är van att ha 
många bollar i luften

Bollar har alltid haft en central roll i Cerry Holmgrens liv.
På meritlistan finns bland annat ett VM-guld och ett OS-silver, 

som massör för det svenska handbollslandslaget. 
Nu är det golf som gäller, inte för egen del men som anställd hos Ale GK.

Mina tre bästa egenska-
per?
– Lätt till skratt, energisk och 
organiserad.
 
Tror du på Gud?
– Nej, men jag är med i 
Svenska kyrkan.

Välj en sak du skulle 
vilja förändra i samhäl-
let?
– Att vi visar mer hänsyn och 
tänker mer kollektivt. Jag 
hatar egoism. Det finns allt-
för många giriga människor 
som bevakar sina egna särin-
tressen i olika sammanhang.

Vad är din hemliga 
last?
– Jag älskar hemmagjorda 
köttbullar, om det nu är 

någon last (skratt).

Vilken årstid föredrar 
du?
– Tidig vår när det börjar 
spricka i naturen. Vi män-
niskor får en 
helt annan 
energi, man 
blir piggare 
och gladare. 
Varje årstid 
har emellertid 
sin tjusning. 
Nu kommer 
mörkret och det kan ha sin 
speciella mysfaktor med 
tända ljus.

Vem är din bästa vän?
– Min familj hoppas jag. 
Idrotten har givit mig väldigt 
många goda vänner, men 

familjen är dem som står mig 
närmast.

När grät du senast?
– Det var inte längesedan. 
Jag grät faktiskt av lycka 

när Niklas 
Abrahamsson 
meddelade att 
han blivit fyra 
på en golft-
ävling i Dan-
mark. Han har 
kämpat så oer-
hört länge för 

att nå framgång. Jag kände en 
stor glädje i hans framgång.

Har du någon fobi?
– Nej. Jag är visserligen rädd 
för ormar, men jag kan inte 
påstå att jag har någon fobi.
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Veckans Profil får välja åtta siffror mellan 1-30, som utgör frågor som personen får 
svara på. Han eller hon har på förhand ingen aning om frågornas innehåll.

Namn: Cerry Holmgren.
Ålder: 55.
Bor: Älvängen.
Familj: Hustrun Gunborg och 
sonen Ola, 21.
Yrke: Allt-i-allo hos Ale GK.
Stjärntecken: Stenbock.

Det finns alltför många 
giriga människor som 

bevakar sina egna 
särintressen.
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Som enda mäklarföretag
i västra regionen utför vi nu

energideklarationer!

7704
ISO/IEC 17020 (C)

Från 1 januari 2009 är det lag på att upprätta energi-
deklaration på de fl esta fastigheter. När du säljer din 
villa är du skyldig att överlämna till köparen en energi-
deklaration som inte är äldre än 10 år.

Två av våra mäklare är byggnads- resp VVS-ingenjörer 
och certifi erade energiexperter av Swedcert. De hjälper 
dig att upprätta energideklarationen. Även företaget är 
ackrediterat för denna uppgift av Swedac.

Mer än bara mäklartjänsten!
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