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ALVHEM. I absolut 
toppskick!

Golfbanan på Kungs-
gården i Alvhem är 
bättre än någonsin den 
här säsongen.

– En av de bästa 
banorna i södra Sverige 
vågar jag påstå, säger 
Bengt-Erik Johnson.

Barnarbete är en sak, banar-
bete något helt annat. Bengt-
Erik Johnson och Janne 
Ekberg arbetar heltid hos 
Ale GK och har dessutom 
hjälp av ett antal säsongsar-
betare för att ge golfbanan 
och dess omgivning den 
bästa tänkbara skötseln.

– Nu är det högsäsong och 
därför känns det extra roligt 
att kunna visa upp en bana av 
bästa märke, förklarar Janne 
Ekberg.

Premiären för sommar-
greenerna på Ale GK fick i år 
vänta till veckan efter påsk. 
Klubben vågade inte ta några 
risker och med facit i hand 
tog man rätt beslut.

– Det måste vara en jord-
temperatur på åtta grader för 
att gräset ska börja växa. Det 
låg länge på fyra, fem grader, 
berättar Bengt-Erik.

– Naturen styr vårt arbete. 
Vi kan inte forcera fram växt-
ligheten. Om banan inte är 
okej när den ska vara det, 
alltså vid den här tiden på 
året, då får vi stryk.

Nyligen var en bankonsu-
lent på besök i Alvhem och 
han var nöjd med det han 
fick se.

– Nu har vi inte bara Väst-
sveriges finaste bana utan en 
av de bästa i hela södra Sve-
rige. Det är vi naturligtvis 
stolta och glada över.

Vad är hemligheten?
– Inget speciellt, mer än 

att alla här jobbar stenhårt 
för att få fina greener. Det är 
ett minutiöst arbete. Vi dres-
sar, gödslar, luftar och vatt-
nar, säger Janne som njuter 
varje dag då han hoppar upp 
på åkgräsklipparen.

– Se dig omkring! Den här 
miljön är oslagbar. Det är 
verkligen njutbart att komma 
hit på dagarna. Man hör fåg-
larna kvittra, ser djurlivet 
och kan ta del av den fan-
tastiska blomningen. Snacka 
om öron- och ögongodis.

Just nu ligger fokus på 
att underhålla och bibehålla 
banans höga kvalitet. En 
variation av sol och regn är 
naturligtvis önskvärt.

Helheten viktig
– Det kan vara sol på dagarna 
och regna på nätterna, skrat-
tar Bengt-Erik.

– Helheten är viktig, inte 
bara att banan är i god kon-
dition. Det ska vara snyggt 
runtomkring, inte växa vilt 
runt trädstammar och så 
vidare, säger Janne som 

passar på att framhålla tis-
dagsgruppen, som utgörs av 
ett gäng pensionärer vilka är 
behjälpliga med diverse olika 
sysslor.

Greenerna klipps varje 
dag och vältas varannan. 
Fairway ansas tre gånger i 
veckan liksom tee. Lägg där-
till ruffarna som klipps kon-
tinuerligt så förstår alla vilket 
arbete som ligger bakom en 

välskött golfanläggning.
– Vi får mycket positiv 

respons från spelarna och 
det är det vi jobbar för. Har 
vi ingen fin bana så har vi 
inget att sälja och det skulle 
innebära en ond spiral för 
klubben.

Förutom Ale GK, har ni 
någon annan favoritbana i 
Sverige?

– Bro Hof utanför Stock-

holm är inte dum. Det är en 
fröjd att se deras bunkrar. 

Högsommar innebär 
semester för de flesta, men 
för Bengt-Erik Johnson och 
Janne Ekberg är det gräs-
klippning som gäller istället 
för lata dagar med bad och 
grill.

– Vi har några månader 
framför oss då golfarna ska 
få sitt lystmäte här i Alvhem. 

Högsäsongen sträcker sig 
fram till och med september 
sedan brukar det klinga av, 
säger Bengt-Erik Johnson.

Golfarna får sitt lystmäte i Alvhem
– Inbjudande greener 
på Kungsgården
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Bengt-Erik Johnson och Janne Ekberg, samt övrig personal, gör sitt yttersta varje dag för att Ale GK ska kunna erbjuda gol-
farna en så bra bana som möjligt. Nu tillhör den toppskiktet av alla banor i södra Sverige. 

Äntligen är somma-
ren här och semestern 
närmar sig. De se-

naste veckorna har inte gett 
så mycket sommarkänsla, 
men vi ger inte upp hoppet. 
Sommar brukar betyda 
mycket fikastunder, grill-
kvällar och kanske ändrade 
alkoholvanor. 

Hur hanterar vi detta för 

att hålla vikten över somma-
ren? De flesta av oss vet att 
det stramar lite i byxlinning-
en när semestern är över. 
Man behöver inte försaka 
något av detta, men man kan 
göra kloka och mindre kloka 
val vilket kan ha stor bety-
delse. Matsäcken man har 
med sig till stranden kanske 
kan bytas från bullar och kex 

till keso, fruktsallad och lite 
nötter. Lika gott, mindre ka-
lorier och en längre mätt-
nadskänsla. En smoothie 
gjord på exempelvis vanilj-
yoghurt och bär är också ett 
läskande alternativ. Recept 
kan man hitta hur mycket 
som helst på webben.

Grilla hör ju verkligen 
sommaren till och visst är 

det härligt att samlas kring 
grillen ljumma sommarkväl-
lar. Även här kan man spara 
många onödiga kalorier 
genom att göra kloka val. 

Vill här med två olika 
”grillmenyer” visa hur 
mycket det kan skilja i kalo-
rimängd (en portion)

• Råstekt potatis, fläsk-
filé, sallad, kall yoghurtsås 
(egen smaksättning) och ett 
glas rött vin = 602 kcal.

• Pommes frites, fläsk-
karré, sallad, bearnaisesås 
(köpt), och en halv flaska vin 
rödvin = 1299 kcal.

Grilla så magert kött 
som möjligt eller varför 
inte grilla fisk? Egentligen 
är nog inte det man gril-
lar största kalorikällan, utan 
vad man väljer att äta och 
dricka till.

Pröva att byta ut krämig 
potatissallad eller klyftpo-
tatis. Gör istället en stor 
härlig sallad med till ex-
empel quinoa, mathav-
re, bulgur eller olika bönor 
som stomme. Fyll sedan 
på med färska grönsaker. 
Ta det som ser finast ut för 
dagen, nu är ju grönsaker-
na som bäst. Komplettera 
detta med en kall sås gjord 

på turkisk yoghurt med egen 
smaksättning.  Några exem-
pel på goda smaksättningar 
är några skedar mango chut-
ney, färska örter eller mosad 
avokado och vitlök. Det är 
egentligen bara fantasin som 
sätter begränsningar.

Dessa tider är tidningarna 
fyllda av olika grilltips och 
använd gärna dessa som in-
spiration. Det viktigaste att 
tänka på är att använda råva-
ror så mycket som möjligt. 
Skippa hel och halvfabrikat 
och du spar också mycket 
kalorier och farliga fetter.

Sedan bag-in-boxens 
intåg har det blivit mycket 
lättare ”att ta ett glas vin”. 
Tycker själv att ett glas 
rödvin till maten förhöjer 
både smak och stämning. 
Det jag vill att man skall 
vara medveten om är att ett 
glas vin innehåller cirka 120 
kalorier och här springer ka-
lorierna lätt iväg. Varannan 
vin, varannan vatten är inget 
dumt alternativ. 

Sist men inte minst vill 
jag slå ett slag för fysisk ak-
tivitet. Sommaren innebär 
automatiskt för de flesta att 
man rör sig mer än i vanliga 
fall, men det finns utrymme 

för mer. Lek med barnen/
barnbarnen, spela fotboll, 
lek kurragömma eller spela 
brännboll. Ett jättebra sätt 
att röra sig på ett roligt sätt 
och barnen lär uppskat-
ta det. Promenader, cykel, 
dans, simning och träd-
gårdsarbete är andra sätt 
att röra sig på ett naturligt 
sätt i vardagen. Är du fysiskt 
aktiv behöver du inte vara 
lika strikt med maten, krop-
pen hanterar maten mycket 
bättre både ur vikt- och häl-
sosynpunkt.

Ha en riktigt skön 
sommar!

Annika Gustafson
Sjuksköterska och kostrådgivare

HälsoVärdet Väst

Annikas Hälsoruta

Kloka val kan ha stor betydelse


