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Rekordutbytte i Ålesund
Gjensidiges kunder i dette området får 20,3
millioner kroner i kundeutbytte i år. Det er
det største beløpet noensinne.
– 2017 var et godt år for Gjensidige, og
derfor kan vi i år dele ut et solid utbytte.

I Gjensidige går mesteparten av utbyttet
til kundene, sier konsernsjef Helge Leiro
Baastad.
En privatkunde får i gjennomsnitt 1624
kroner i kundeutbytte i år.

Gjensidige har 800.000 kunder i Norge, og
de får 2,2 milliarder kroner i kundeutbytte.
Utbyttet tilsvarer omtrent 14,4 prosent av
det kundene betalte i forsikring i fjor.
– Siden vi begynte å dele overskuddet

med kundene, i 2007, har kundene fått
over 17 milliarder kroner i kundeutbytte,
sier Baastad.

Unik sjanse for vinelskere i Ålesund
Aldri før har det blitt arrangert
«Barolo & Friends» i Ålesund.
Fredag arrangeres det som
trolig er Ålesunds største
vinmesse noensinne.

aktuelt
tekst og foto
kenneth kamp
I løpet av tre timer på fredag ettermiddag
kan man få smake inntil 50 kvalitetsviner
fra ti ulike produsenter i Piemonte. Samtidig vil vinprodusentene være til stede og
fortelle om vinene sine. Det er konseptet
for «Barolo & Friends», en vinmesse som
reiser verden rundt.
– Dette er den største vinmessa i Danmark,
den er jevnlig i Shanghai, Tokyo og New York,
og nå kommer den altså for første gang til
Ålesund, sier Kjetil Blomvik. Han er daglig
leder i Vino Piemonte, som samarbeider
med dem som står bak vinmessa, nemlig
vinprodusentorganisasjonen «Consorzio i
Vini del Piemonte».
Etter hovedmessa er det mulighet for å
delta på såkalt «master class», der man får
muligheten til å bli grundigere kjent med
barbera-vin og/eller barolo- og barbarescovin.
– Barbera er veldig lettdrikkelig, med
ingen garvesyre i det hele tatt, og passer
godt til pasta, pizza og lyst kjøtt, eller bare
som drikkevin. Barolo og barbaresco er
utelukkende laga på Piemontes store drue,
nebbiolo, og er kraftige og smaksrike viner
med mye garvesyre. De passer best til kraftige
kjøttretter og både kan og bør lagres lenge,
forteller Blomvik.
Siden det dreier seg om et promoteringsarrangement, som dessuten er kraftig subsidiert
av EU, er billettprisene betydelig lavere enn
man skulle forvente. Det blir rett og slett
mye smak for pengene, altså.
Vinmessa foregår på Radisson Blu Hotel.
Etterpå er det også mulighet for å delta
på stor buffet med tilpassa Piemonte-vin.
Tilsvarende mat- og vin-arrangement blir
det dessuten på Kabb på lørdagen.

«Barolo & Friends» kommer til Ålesund på fredag. Dette blir trolig byens største vinmesse noensinne og blir en unik mulighet for vinglade sunnmøringer til å bli
kjent med barbera-, barolo- og barbaresco-viner fra Piemonte, lokker Kjetil Blomvik i Vino Piemonte. 2015-årgangen av baroloen han viser fram her, Ginestra, ble
kåra til en av Italias 50 beste viner, opplyser han.

Mer elbil-lading
Få dine Instagrambilder på trykk i avisen

Bruk emneknaggen
ηŶǇƫƵŬĂeller
tagg ossΛŶǇƫƵŬĂ

To hurtigladere og en dobbel mellomrask
ladestolpe åpner i Klokkersundet.
Det er Fortum Charge & Drives som står
bak den nye hurtigladestasjonen, i samarbeid med Kiwi Klokkersund. Fortum har fra
før mer enn 70 ladesteder ved ulike Kiwibutikker rundt om i Norge, men dette blir
den første i Ålesund.
Under åpninga lørdag blir det også framvisning av biler fra Audi og Tesla, og mulighet til å prøve elsykler fra Gmax. Borgund
Dyreklubb stikker også innom.

Butikksjef og assisterende butikksjef, Caroline
Straumsheim (t.v.) og Ann-Elin Olsvik, i Kiwi Klokkersundet ved den nye hurtigladestasjonen som
åpner på lørdag.
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