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– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält 

en ny specialitet

– Din kemtvätt i Ale!
Tvätt och lagning av förtält

– en specialitet!

Ibland möter man män-
niskor som gör en helt 
mållös. Man vill bara ab-

sorbera all deras energi och 
göra den till sin egen. Just 
en sådan person träffade 
jag i förra veckan. Långt ut 
i skogen, på en gård allde-
les intill Sandsjön, bor Jen-
nifier Tan, som efter denna 
veckans tidning kommer att 
bli igenkänd som grundaren 
till Aleäpplet. 

Förra året upptäckte hon 
att det hundraåriga trädet 
utanför hennes fönster var 
av en, fram tills då, helt 
okänd äppelsort. Numera är 
den registrerad som ”Jen-
nifier”. Men det är inte upp-
täckten i sig som gör henne 
så fascinerande, utan den 
enorma viljan att förverkliga 
sina projekt. Hon driver 
en restaurang i Partille där 
hon ständigt uppdaterar 
menyn, hemma på gården 
sköter hon om sina hästar 
och tjurar, hon gör sitt 
eget vin, äppelchutney och 
pajer… Listan kan göras 
lång, samtidigt som hon den 
senaste tiden arbetat dag och 
natt med registreringen av 
äpplet. Hon gör inget halv-
dant, utan menar bestämt att 
”när jag gör något, så vill jag 
göra det rätt”. 

Jag insåg direkt hur 
många ursäkter som jag själv 

hela tiden hittar på för att 
inte genomföra mina egna 
planer. En del människor 
verkar leva flera liv sam-
tidigt och låter varken tid 
eller rum avgöra vad som är 
möjligt.

Tänk hur många out-
forskade äppelträd det 
måste finnas, som ingen 
haft varken tid eller ork till 
att utforska. Aleäpplet får 
inte bara statuera exempel 
för outforskad växtlighet på 
tomten, utan för det hav av 
möjligheter som potentiellt 
ruvar alldeles runt knuten. 
För en liten kommun som 
Ale, ligger varje ny upptäckt 
i invånarnas intresse. 
Nystartade projekt, oupp-
täckta smultronställen, 
begravda skepp eller en 
ny äppelsort förvandlas 
snabbt till stoltheter för 
vårt samhälle.

För att så många 
som möjligt ska få 
ta del av äppelsor-
ten har Jennifier 
Tan beslutat sig 
för att skänka 
femton träd 
till kommunen 
att plantera var 
som helst. 

Tanken är 
också att 
bygga upp 
ett nätverk 

kring äpplet och att alla 
som köper ett träd ska hålla 
kontakten med varandra 
via forum på Internet. Där 
ska hon kunna följa sina 
plantor och se vart de tar 
vägen. Man ska också kunna 
byta recept och i framtiden 
hoppas hon också på att 
kunna ordna middagar i 
sann Jennifier-anda. 

Enligt det gamla talesättet 
faller äpplet inte långt från 
trädet och visst finns det en 
viss likhet mellan moder-
trädet i Sandsjödal och dess 
upptäckare – de är båda helt 

unika.

Aleäpplet – mycket 
mer än bara ett äpple

Ledare

Ale Brottsofferjour
Råd och stöd för dig som 

råkat ut för brott 
0303-330 644

Verksamheten 
är miljödiplomerad

Per-Anders Klöversjö
Chefredaktör
0303-33 37 31
0704-92 35 07
perra@alekuriren.se

Kent Hylander
VD
0303-33 37 39
0704-38 52 58
kent@alekuriren.se

Björn Amneskog
Grafisk formgivare
0303-33 37 32
bjorn@alekuriren.se

Sofia Hagström
Grafisk formgivare
0303-33 37 33
sofia@alekuriren.se

Allan Larson
Frilans
0705-34 66 05
info@alekuriren.se

Allan Karlsson
Fotograf
0707-20 52 84
info@alekuriren.se

Jonas Andersson
Chefredaktör
0303-33 37 35
0707-36 85 31
jonas@alekuriren.se

Emil Lindén
Grafisk formgivare
0303-33 37 36
emil@alekuriren.se

Susanne Eriksson
Grafisk formgivare
0303-33 37 37
susanne@alekuriren.se

Adam Eriksson
Webb-tv
0303-33 37 34
adam@alekuriren.se

Johanna Roos
Redaktör
0707-71 29 45
johanna@alekuriren.se

Besöksadress 

Göteborgsv 94, 446 33 Älvängen

Tel 0303-74 99 40, jour 0704-92 35 07

info@alekuriren.se

www.alekuriren.se

Annonsmottagning 

Vardagar 8-17, manusstopp torsd kl 12

Upplaga & läsare 

Alekuriren ges ut i Ale kommun samt 

Lödöse och Nygård varje vecka, 14 747 ex, 

45 000 läsare. Storupplaga i hela 

Lilla Edet kommun, sista veckan varje 

månad, 19 000 ex, 57 000 läsare. 

Tidningen produceras av Alekuriren AB.

Distribution 

SDR (Svensk direktreklam)

Posten (företag & kontor)

Tryck 

Bold Printing Borås 2009.

Ett miljöcertifierat tryckeri.

Utebliven tidning? 

Ring SDR, tel 0522-68 11 00

© Upphovsrätt 

Material framställt av lokaltidningen är 

tidningens egendom och får inte utnyttjas 

utan skriftligt medgivande. 

För fel i annons svarar tidningen för högst 

kreditering av annonskostnaden eller ett 

nytt införande.

Allt återgivande av texter, bilder och 

annonser utan tidningens medgivande är 

förbjudet.

Granskning

Tidningen förbehåller sig rätten att avböja 

annons och insändare med kränkande 

innehåll.

Medlem i Gratistidningarna

GRATIS TIDNINGARNA
www.gratistidningarna.se
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Mer än bara tidning

Alekuriren AB erbjuder mer än bara annonser i en av Sveriges flitigast lästa lokaltid-

ningar. Vår reklambyrå tillhandahåller tjänster inom print och digitala medier såsom film 

och hemsidor. Målet är att ingen oavsett behov inom reklam och marknadsföring ska 

behöva vända sig någon annanstans än till just lokaltidningen. Tala gärna med oss om 

webb-tv, film- och hemsidesproduktion – det är en ny gren i vår verksamhet där vi gärna 

vill vara med och räkna på uppdragen. 

JOHANNA ROOS
Redaktör  |  johanna@alekuriren.se
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LIVSLEDARSKAP®

Individterapi - Parterapi 
Grupputveckling

Mottagning i Ale & Göteborg
Tel 0708-99 06 86 • www.livsledarskap.com
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Må-fr 10-18, lör 10-15, sön 11-15 • Tel 0521-103 37 
Östra vägen 19, Vänersborg • www.tygladan.se

ÖLJETTLÄNGDER 299:-/2-pack
HISSGARDINER med text/enfärgat

METERVARA 
- rutigt, randigt, prickigt, blommigt m.m.

HEMINREDNING

TYGLADANBLÅBÄR – LINGON och SYLT
Nyplockade rensade bär. Litervis eller hela lådor. 

Nykokt hjortron- blåbärs- drottning- hallon- lingon- 
och tranbärssylt (60% bärhalt). Kantareller. Endast 

svenska bär. Allt i mån av tillgång. 

Säljes från lastbil VARJE LÖRDAG fr 13/8 tom 10/9: 

Kungälv Vikingagrillen vid Shell 13, Nol intill Shell (Tudor) 
13.30, Älvängen vid vägkrogen 14, Lödöse P museet 14.30, 

Lilla Edet Järn & Trä 15. (ingen förbeställning)

 0708-26 61 34

Nybörjarkurs i:

Square Dance
Måndag 12/9 kl 19.00
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Surte Swingers

I Surte kulturhus

KULTURFÖRENINGEN
BRUKSONGAR I SURTE

KONSTUTSTÄLLNING
Konstnärer från Surte,

förr och nu,
visas på glasbruksmuseet

1 sept - 1 okt
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VERNISSAGE
LÖRDAGEN 3 SEPT 11-15

VÄLKOMNA!

Äntligen höst!

Tel 0303-749220 • www.thunbergs.com

Perenner, buskar & träd
Fräscha blommor & vackra ting

Nytt & begagnat
i Nygård
Öppet:
Fredagar kl 1500 - 1800

Lördagar kl 900 - 1500

Vi har utökat sortimentet!
Låga priser på rengöringsmedel, 
snask och hygienartiklar mm.

Vägbeskrivning:
Tag 45:an mot Lödöse.
Där tar du av mot Nygård ca 4km.
Skylt visar, Nytt
& Begagnat.

Välkomna!
Vi bjuder på en kopp 
kaffe

Postvägen 2, 
Älvängen, 

Tel: 0303-749430 • www.alegodisbod.se

Godispåsar till barnkalas 
med olika teman

Titta in och kika på våra förslag!

Senaste nytt
alekuriren på facebook

facebook.com/alekuriren


