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Utanför Torbjörn och Mauds 
röda hus i Skönningared står 

de närmare 550 äppelträden i 
prydliga rader. Några av dem 

bär redan små frukter medan 
andra pryds av vita blommor. 
Men i flera av längorna har 
träden tappat sina blad och 
de nakna grenarna spretar ur 
jorden. 

– Vi förstod först inte vad 
som hade hänt när vi tit-
tade ut genom fönstret en 
morgon i februari. Över bara 
en natt hade hararna gnagt av 
barken och stammarna lyste 
alldeles vita. Det är verkligen 
sorgligt, säger Maud. 

När barken förstörs kan 
träden inte längre ta upp 
näring och efter ett tag dör 
de. Maud och Torbjörn är 
inte ensamma om att ha 
fått sina fruktträd förstörda 
av harar under den gånga 
vintern. Kylan slog så hårt 
mot de vilda djuren att även 
hararna, som annars är rela-
tivt skygga, vågade sig fram 
till trädgårdarna.

Vi hade ingen tanke på 
att sätta upp staket runt 
odlingen. Det var ju inte 
längesedan vi planterade de 
första träden och man blir 
väl lite ivrig i början. Men 
vi har lärt oss något nytt 
och nu sätter vi inte ett träd 
till innan stängslet är uppe, 
säger Torbjörn.  

Gårdsförsäljning
Även om de fått backa två år 
i planeringen är de fortfa-
rande optimistiska. Produk-
tionen av äppelcalvados lär få 
vänta ett par år till men paret 
tar ett steg i taget och nästa 
mål är att ha gårdsförsäljning 
nästa sommar. 

– Vi ska sälja bland annat 
äppelkaka, marmelad, äppel-
kola, gelé och chutney. 
Recepten är redan klara 
så det hoppas vi ska bli av. 

Fruktpressen skulle ge oss 
möjlighet att även göra must 
och vin. Dessutom skulle 
vi gärna låta andra som har 
fruktträd musta hos oss så att 
inte frukten går till spillo, för 
sådant gör ont i mitt äppel-
hjärta, säger Maud. 

De har också planer på 
att bygga ett industrikök på 
gården för att kunna tillaga 
produkterna på ett säkert sätt. 

Nya tag
Paret har onekligen en brin-
nande passion för äpplen och 
det märks på fler ställen än 
i trädgården. Väggen i det 
ljusa köket pryds av texten: 
”Ett äpple om dagen håller 
doktorn borta”. Intresset 
för att börja odla äpplen 
väcktes när Torbjörn och 
Maud besökte äppelstaden 
Kivik för att eventuellt köpa 
en gård.  Det var kombina-
tionen äpplen och calvados 
som klingade fint och på så 
sätt föddes ett gemensamt 
intresse.

Nu hoppas paret på en 
mild vinter som inte lockar 
harar till att kalasa på deras 
äppelträd. Men för säkerhets 

skull kommer de att hägna in 
hela odlingen med staket. 

– Detta år får bli ihåg-
kommet som ”harens år”, 
men nu lämnar vi det bakom 
oss och tar nya tag. Nästa 
sommar ska vi först plantera 
solrosor på marken på andra 
sidan lokalbanan och bedriva 
självplock. Solrosorna ger 
näring åt jorden som blir 
första steget till att sedan 
sätta äppelträd på de 40 
hektaren. Men närmast ska 
vi bestämma om de skadade 
träden går att rädda eller om 
vi blir tvungna att plantera 

nya, säger Maud.
Kämparglöd är ingen 

bristvara hos Torbjörn och 
Maud och deras drivkraft är 
det stora intresset. Det får ta 
den tid det tar och om några 
år har de förhoppningsvis 
den första flaskan med Ales 
egen äppelcalvados i sina 
händer.
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En tredjedel av parets äppelträd på tomten blev skadade under den kalla vintern när hungri-
ga harar gnagde sönder stammarna. Nu tar de nya tag för att nå sina äppeldrömmar.

Torbjörn och Maud har redan införskaffat sig en jästank för 
att, inom inte alltför lång tid, kunna göra äppelvin.

SKÖNNINGARED Två år har gått sedan Alekuri-
ren berättade om makarna Torbjörn Jonssons 
och Maud Hjorts planer på att producera äppel-
brännvinet Calvados på sin gård strax norr om 
Älvängen. 

Drömmen om att en dag öppna den första 
flaskan fick sig en rejäl törn när hungriga harar 
gnagde sönder en tredjedel av äppelträden. 

Men trots bakslaget ser paret ljust på framti-
den.

BOHUS. Våren 2009 skrev vi 
första gången om Alebyggens 
planer för kooperativa hyresrät-
ter i Bohus.

Nu blir det verklighet.
Tolv mindre villor kommer att 

byggas på Potatisåkern, med 
start nästa månad.

Husen som ska byggas på den så kall-
lade Potatisåkern blir av två skilda slag, 
åtta suterrängvillor i två plan och fyra 
stycken enplanshus.

– Idag har vi åtta personer som har 
tecknat avtal och då beslutade vi att 
komma igång med projektet. Således 
finns det ytterligare fyra hus som ännu 
inte är kontrakterade, säger Alebyggens 
projektledare Sven Burgren.

Fyra av husen kommer att vara klara 
för inflyttning före semestern nästa år 
och resterande åtta beräknas vara klara 
i augusti 2011.

– Det blir relativt små villor där varje 
hyresgäst kommer att ha en carport 
precis intill huset, förklarar Burgren.

Enplansvillan blir på 75 kvadratme-
ter, ska rymma tre rum och kök samt 
ett isolerat förråd på tio kvadratmeter. 
Suterrängvillan kommer att mäta 133 
kvadratmeter. Hyran kommer att landa 
på 6 900 kronor respektive 8 500 kronor.

– Därtill kommer en insats på 756 
000 kronor för enplansvillan och för 
suterrängvillan 1 197 000 kronor, säger 
Burgren.

Leverantör av villorna i Bohus blir 
Götenehus.

JONAS ANDERSSON

Byggstart av villor på Potatisåkern
– Tolv kooperativa hyresrätter i Bohus
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Idag skickas Ales hushållssopor 
osorterade till Sävenäs förbrän-
ningsugnar. Allt för lite sorteras 

och återvinns eller komposteras. Vi 
rödgröna partier föreslår i en motion 
till kommunfullmäktige att förutsätt-
ningarna för ett sopsorteringssystem 
utreds och att ett förbättrat sophante-
ringssystem helst införs 2011-2012. 
Borås, Trollhättan och många andra 
orter har sedan flera år ett system med 
olika färger på soppåsarna. Alla påsar 
slängs i samma soptunna och hämtas av 
samma sopbil. När bilen tömmer sopor-
na på avfallsanläggningen sorteras påsar-

na efter färg. På så sätt kan potatisskal, 
matrester och annat kompostmateri-
al tas om hand och bli biogas som bilar 
och bussar kan tanka. Förpackningar kan 
sorteras ut till återvinning. Skräp som 
vare sig kan komposteras eller återvin-
nas går till förbränning där värmen tas 
tillvara i fjärrvärmenätet. 
Ale kommun har idag avtal med Renova 
om att leverera allt brännbart hushålls-
avfall till Sävenäs. Både Renova, Gryaab 
och Göteborg Energi jobbar med stora 
projekt för att bättre ta tillvara resur-
serna som finns i avfallet som idag bara 
bränns upp.  

Vi tycker det viktigt att vi utreder hur vi 
kan utnyttja den nya tekniken i vår gröna 
omställning och lämna det gamla tän-
kandet där stora förbränningsugnar var 
enda lösningen. När vi hade frågan uppe 
i Tekniska nämnden fick vårt förslag stöd 
av även moderaternas ledamot vilket gör 
att förslaget känns väl förankrat.   
Med ett förbättrat sopsorteringssystem 
vill vi att alla typer av material ska ut-
nyttjas på bästa sätt för att minska mil-
jöbelastningen.

Willy Kölborg (S)
Göran Karlsson (V)
Torbjörn Köre (MP)

Ale skickar för mycket hushållssopor till Sävenäs

Det lönar sig att åka några mil för en bra affär
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POLO 1,4 MASTERS    137 500 kr
GOLF TSI 122 MASTERS 179 900 kr
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i sin klass.
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Bilen på bilden är extrautrustad.
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Audi A3.
En miljöklassad Premiumbil. Skattefri i 5 år.
Audi A3 har stort förtroende bland sina ägare 
(auto motor & sport 18/2009), både tillförlitlighet 
och köregenskaper får toppbetyg.

1,6 TDI Sportback Proline

215.900 kr

Miljöbil - skattefri i 5 år!

Snabb leverans!

Masterpaket
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