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OCH TRÄNA PÅ VALFRI NW-KLUBB FRAM TILLS ÖPPNINGEN

nordicwellness.se

grattis
älvängen

GYMKORT
199 KR / MÅN

12 MÅN AG

GYMKORT
NÅGON

ANNANSTANS?
VI LÖSER
IN DET!

DEN 1 NOVEMBER ÖPPNAR VI
1500 TOPPFRÄSCHA KVM

PÅ HANDELSPLATS ÄLVÄNGEN

GYM 
KONDITION
SPINNING

GRUPPTRÄNING 
FRIA VIKTER 
PERSONLIG TRÄNING 

REHAB & SJUKGYMNASTIK 
FÖRETAGSFRISKVÅRD
KIDZCLUB & BARNDANS

 UNGDOMSKORT
SENIORKLUBB
SOL & RELAX 

RYD. Sommarhagens 
Gårdsmejeri har gjort 
det igen!

När SM i Mathant-
verk gick av stapeln i 
Östersund kammade 
Ales representanter 
med getost hem två 
silvermedaljer.

– Jättekul! Det känns 
roligt att få bekräftelse 
även från professio-
nella ostexperter att 
våra ostar håller hög 
kvalitet, säger Cecilia 
Ferdinand. 

Onsdagen den 9 oktober gick 
SM i Mathantverk av stapeln 
i Östersund. Omkring 580 
produkter från hela norden 
tävlade i 40 olika klasser. 
Efter ett gediget juryarbete 
korades sedan guld-, silver- 
och bronsmedaljörer.

Sommarhagens Gårds-
mejeri fick en silvermedalj i 
klassen brie/camembert för 
sin Glada Gudrun, som alltså 
upprepade bedriften från 
ifjol. Motiveringen löd:

”Fin snittyta och smidig 
konsistens. Fruktig smak med 
en tydlig getkaraktär och ange-
näm eftersmak.”

Dessutom tilldelades 
Sommarhagens nyaste till-
skott i produktutbudet, 
Soliga Sonya, en silvermedalj 
i klassen mjuk kittost med 
motiveringen:

”Den angenäma doften i 
kombination med den välut-
vecklade smaken ger en grym 
produkt. Ät och njut!”

– Extra kul att vårt nytill-
skott för i år, Soliga Sonya, 
som är ystad på komjölk fick 
en medalj och fin motivering, 
säger Cecilia Ferdinand. 

– För att möta efterfrågan 
på vår ost arbetar vi på att öka 
sortimentet av ostar ystade 
på komjölk. Mjölken hämtar 
vi från en ekologisk kobonde 
i Björbäck, ett par kilometer 
från oss.

Sommarhagens Gårdsme-
jeri jobbar för högtryck med 
att producera ostar inför jul, 
för att kunna leverera till 
återförsäljare i Göteborg, 
Kungälv, Tjörn och Orust.

– Då kommer vi också 
finnas på olika lokala jul-
marknader, bland annat på 
Repslagarmuseet. Och så 
kommer vi såklart även i år 
att leverera vår populära jull-
åda som förutom våra ostar i 
år kommer att innehålla sur-
degsknäcke från Tjörn och 
fårkorv från Orust, avslutar 
Cecilia Ferdinand.

JONAS ANDERSSON NÖDINGE. ”Vems histo-
ria?” är ett pågående 
arkeologiprojekt i Ale 
kommun.

Elever med invand-
rarbakgrund från 
gymnasiets introduk-
tionsprogram deltar för 
att skapa ny kunskap 
om en del av den lokala 
historien.

I förra veckan skedde 
utgrävningar i närheten 
av Backa Säteri.

Arkeolog Andreas Antelid 
är projektledare för ”Vems 
historia?”, som Ale kommun 
genomför i samarbete med 
Västra Götalandsregionen. 
Han ansvarade således för de 
utgrävningar som ägde rum 

under tre dagar i Nödinge. 
Arbetet pågick alldeles i när-
heten av den gamla tjänste-
bostaden till Backa Säteri.

– Huset är från början av 
1900-talet. På 30-40-talet 
fungerade detta som ett två-
familjshus. Skogsarbetare 
till säteriet har bott här. I 
modern tid har olika för-
eningar nyttjat huset, men 
numera står det övergivet, 
säger Andreas.

– Att vi valde just den här 
platsen hade flera orsaker. 
Dels är det praktiskt då det 
är nära skolan, dels är det en 
plats som har en historia. Vi 
söker materiella spår med 
anknytning till historien, 
saker som kan berätta mer 
om platsen.

Faktum är att diverse 
spännande fynd gjordes. Det 
mest intressanta föremål som 
hittades var ett mynt från 
1760.

– Myntet kan inte kopp-
las samman med huset vilket 
gör det ännu mer intressant, 
säger Andreas Antelid.

Föremålen, alltifrån små 
stenar till delar av en krit-
pipa, kommer att resultera i 
en utställning som ska visas 
för allmänheten i december.

– Jag vill även passa på 
att tacka Nödinge Sockens 
Hembygdsförening som 
bidrar med information till 
projektet, avslutar Andreas 
Antelid.

JONAS ANDERSSON

Utgrävning vid Backa Säteri
Andreas Antelid, projektledare för ”Vems historia?”, tillsammans med sina elever vid ut-
grävningarna i Nödinge.

Flera fynd gjordes, bland Flera fynd gjordes, bland 
annat ett mynt från 1760.annat ett mynt från 1760.

Cecilia och Daniel Ferdinand skördade nya framgångar när SM i Mathantverk avgjordes Cecilia och Daniel Ferdinand skördade nya framgångar när SM i Mathantverk avgjordes 
i Östersund. Det blev två silvermedaljer, i kategorin brie/camembert respektive mjuk i Östersund. Det blev två silvermedaljer, i kategorin brie/camembert respektive mjuk 
kittost.kittost.

Silvermedaljer till Sommarhagens Gårdsmejeri
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