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Hur har man 
kommit fram till var
betalstationerna ska stå?

www.transportstyrelsen.se

ALVHEM. Aningen 
blåsigt, men ändå en 
behaglig temperatur 
och en välpreparerad 
bana.

Det var förutsätt-
ningarna inför Handels-
bankens företagsgolf 
som avgjordes på 
Kungsgården i onsdags. 

– Ett lyckat arrang-
emang, konstaterade 
Deborah Moberg, kon-
torschef på Handels-
banken i Älvängen.

Frukosten stod uppdukad 
från klockan sju och klockan 
halv nio skulle deltagarna, 
48 till antalet, vara redo för 
spel. Tävlingen startade 
med så kallad shotgun och i 
potten låg dels individuella 
priser, dels en lagtävling med 
poängbogey som avgörande 
faktor.

Som arrangör stod Han-
delsbankens kontor i Surte, 
Nödinge, Älvängen, Gårda 
och Övre Husargatan. Del-
tagarna kom från olika 
delar av regionen, men det 
var flera alebor som visade 
framfötterna på Kungsgår-
dens utomordentligt fina 
18-hålsbana. Kenny Samu-
elsson från Torp, sångare 
och gitarrist i det populära 
dansbandet Streaplers, vann 
slagtävlingen netto. Vinnare 
i slagtävling brutto blev Lars 
Schüler med Ale GK som 
hemmabana.

Längsta drive noterades 
på Göran Karlsson och på 
damsidan gick motsvarande 

pris till Deborah Moberg.
Priset för närmast hål till-

delades Jonas Nygivst vars 
boll landade 706 cm från 
koppen.

Lagtävlingen vanns av 
trion Carl-Johan Vilsson 
(Handelsbanken Gårda), Bo 
Engström, Älvängen, och 
Kenny Samuelsson.

– Jag fick rycka in som 
reserv i sista stund. Att det 
skulle gå så här bra hade man 

inte vågat hoppats på, men 
ibland har man marginalerna 
på sin sida. Det var en jätte-
trevlig tävling som Handels-
banken ordnat med, konsta-
terade Kenny Samuelsson.

Handelsbanken bjöd in till företagsgolf

PÅ KUNGSGÅRDEN

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Vinnande trio! I lagtävlingen (poängbogey) gick segern till 
Kenny Samuelsson, Carl-Johan Vilsson och Bo Engström.

för världens barn

Hjärtligt välkomna!
Världens Barn i Ale

Vid bokning av bord,
ring Inger tel 0703-11 94 32

Lör 15 sept kl 10-14
i Älvängens aktivitetshus (”Dagcentralen”)

Vill du ge ditt stöd så
kom och fynda eller hyr
ett eget bord för 100 kr.

LOPPIS

För mer info: www.varldensbarn.se

Kaffe-
servering

lansforsakringar.se/alvsborg

Bli Guldkund
spara 1000-lappar.
Enkelt och lönsamt.

Ring oss på 0520-49 49 00

GÖTEBORG. I fredags 
gick SM i Mathantverk 
av stapeln för 16:e året, 
denna gång på Svenska 
Mässan i Göteborg.

Osten Glada Gudrun, 
en getcamembert från 
Sommarhagens Gårds-
mejeri utanför Ryd, 
blev belönad med ett 
silver.

En branschkunnig jury gav 
omdömet ”En rustik och i 

alla avseenden charmig ost. 
Fin nötsmak med tydlig get-
karaktär”.

Målsättningen med SM i 
Mathantverk är att göra mat-
hantverket känt och att sti-
mulera dess utveckling. SM 
har utvecklats till en ytterst 
betydelsefull tävling som ger 
mathantverket status.

Sommarhagens Gårds-
mejeri drivs av Cecilia och 
Daniel Ferdinand, som pro-
ducerat ostar i eget mejeri 

hemma på gården sedan 2008. 
Främst används mjölken från 
gårdens 25 getter, men man 
köper också in KRAV-kom-
jölk från en närliggande gård. 
Syftet med verksamheten är 
att producera förstklassi-
ga ostar med djurens välbe-
finnande i fokus. Hela verk-
samheten är också ekologisk.

SM-silver till ost från Ale
– Fin framgång för Sommarhagens Gårdsmejeri

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Cecilia och Daniel Ferdinand driver Sommarhagens Gårdsmejeri i utkanten av Ryd. När SM i 
Mathantverk avgjordes i fredags belönades osten Glada Gudrun med en silverplats.
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