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SANDSJÖDAL. Aleäpp-
let är uppkallat efter 
sin upptäckare, Jenni-
fier Tan. 

Fram tills för tre år 
sedan hade hon ingen 
aning om att hennes 
trädgård i Sandsjödal 
ruvade på en länge 
bevarad hemlighet. 

Av en ren slump gjor-
des upptäckten som 
ledde till att Jennifier 
numera är en registre-
rad äppelsort.

För att kunna berätta histo-
rien bakom Aleäpplet Jenni-
fier förflyttar vi oss tillbaka 
till sensommaren 2008. 

Jennifier Tan var inte 
direkt förtjust i alla äpplen 
som trillade ner från det 
gamla trädet i hennes träd-
gård. Hon fyllde skottkärran 
och körde bort dem till sina 
hästar och grannens kor. När 
en väninna sedan bestämde 
sig för att göra must av äpp-
lena blev hon bara glad över 
att de kom till användning. 
Men eftersom det visade sig 
att äpplena inte gav så mycket 
juice föreslog hon att Jenni-
fier istället skulle testa att till-
verka vin på dem.

När den första flaskan var 
fylld bjöd hon hem en grupp 
vinentusiaster som genast be-
römde den annorlunda och 

ovanligt friska smaken. 
– Alla ville veta vilken äp-

pelsort det var och jag hade ju 
ingen aning. Då började jag 
leta i alla möjliga böcker och 
sökte på Internet, men kunde 
inte hitta några som liknade 

mina. 
Nyfikenheten växte och 

hösten 2010 tog hon med 
sig några äpplen och åkte till 
Botaniska trädgården i Gö-
teborg. Pomologerna, äppel-
experterna, tittade på kärn-

hus, stjälkar och blommor, 
men kunde ändå inte avgöra 
vilken sort det rörde sig om. 
Hon skickade lådor med 
äpplen till bland annat plant-
skolan i Skåne, en pomolog i 
Stenungsund och flera olika 
trädgårdsmästare, innan hon 
slutligen fick ett entydigt svar 

från Sveriges lantbruksuni-
versitet i Alnarp: Det är en 
helt ny äppelsort.

Tillägnat Ale
Jennifier, som aldrig förut 
haft något intresse för äpplen, 
har på bara ett år blivit en 
fängslad entusiast genom sin 
nyfunna guldgruva. Hon har 
nu tagit patent på äppelsor-
ten och visar stolt upp regist-
reringsbeviset.

– Jag trodde inte det var 
sant att jag skulle få döpa 
en egen äppelsort. Själv-
klart skulle den heta Jenni-
fier och jag tillägnar den till 
alla som heter något liknan-
de. En dag om hundra år när 
jag är långt borta kanske en 
annan liten Jennifier undrar 
var äpplet kommer ifrån och 
förhoppningsvis kommer det 
att finnas någon som kan be-
rätta historien. 

Hennes önskan är också att 
sorten ska bli känd som Ale-

äpplet, tillägnat Ale kommun, 
och därför planerar hon att 
skänka femton träd till Park- 
och natur som de får plante-
ra var de vill.

Tillökning
Det stora trädet utanför 
hennes fönster tros vara över 
hundra år gammalt och är 
ett så kallat moderträd. Det 
kommer från ett frö som 
slagit rot i marken och vuxit 
upp till ett helt unikt träd. 

– Om man tittar på stam-
men så ser man att den saknar 
en knöl längst ner, som man 
alltid hittar på andra äppel-
träd. Den kommer från att 
man ympar trädet, alltså man 
tar en liten gren från det träd 
man vill odla och sätter i en 
annan gren, som enbart fung-
erar som vattenförsörjning. 
Men eftersom min ”gamla 
dam” inte har någon knöl be-
tyder det att hon vuxit upp av 
sig själv ur marken.

Just nu gror 50 små Jen-
nifier-plantor på en odling 
i Fjärås och tio av dem har 
redan blivit sålda.

– Tanken är att alla som 
köper ett träd ska få med sig 
ett äkthetsbevis som garan-
terar att det är ett Jennifier-
träd. De ska också få med sig 
en burk med hemmagjord äp-
pelchutney. Sedan tänkte jag 
att alla ägare ska hålla kon-
takten på min facebook-sida 
så att jag kan följa mina små 
träd och se vart de tar vägen. 
Man kan också byta recept 
och kanske också ordna träf-
far.

Två plantor ska hon behål-
la själv och plantera bredvid 
den gamla damen, modern 
till alla små Aleträd som snart 
ska blomma ut i vår kommun.

ALE. Det blev inga nya 
glädjeskutt efter den 
senaste skatteprogno-
sen från Sveriges kom-
muner och Landsting 
(SKL).

Några nya skattemil-
joner än de 12,5 som 
redan prognostiserats 
är inte inom synhåll.

– Det är ingen jät-
tedramatik, men vi 
kommer sannolikt att 
behöva effektivisera 
våra verksamheter 
fram över, säger Ale 
kommuns ekonomichef 
Helene Ramert.

SKL:s skatteprognoser har 
varit trevlig läsning för Ales 
kommunledning de senaste 
åren. Fram till den senaste 

som kom i augusti har det 
inneburit en ökning av skat-
teintäkterna.

– Nu ser vi ett trendbrott 
och det beror självklart på att 
den ekonomiska oron. Tidi-
gare prognoser för 2011 har 
givit Ale 12,5 Mkr mer i skat-
teintäkter än vad som budge-
terats och den siffran ligger 
fast. Mer än så verkar det 
dock inte bli, säger Helene 
Ramert.

I prognosen för 2012 
ökar Ales skatteintäkter med 
33 Mkr, men det är en för-
sämring med 13 Mkr mot 
vad som tidigare förväntats. 
Även 2013 spås bli ett år med 
mager tillväxt.

– Det här medför att 
det inte kommer att finnas 
pengar till någon volymök-

ning av verksamheterna. 
Inflation och löneökningar 
kommer istället ställa krav på 
effektiviseringar om vi ska få 
ihop budgeten. Nu är inflytt-
ningen fortfarande låg och 
barnkullarna små, vilket gör 
att det ändå ser hanterbart ut, 
säger Helene Ramert.

Ale kommun har för 2011 
tecknat in samtliga budgete-
rade pengar, men överskottet 
spås ändå bli cirka 18 Mkr.

– Det är våra låga ränte-
kostnader och de ökade skat-
teintäkterna som fortfarande 
är något osäkra som troligt-
vis ger Ale ett positivt resul-
tat när året är slut, avslutar 
Helene Ramert.
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Helt unikt. Aleäpplet Jennifier har en frisk smak som lämpar sig bra för tillverkning av vin och chutney. Säväl det spetsiga 
kärnhuset som den ovanligt korta stjälken tillhör dess alldeles speciella egenskaper.

Just nu gror 50 Jennifier-
plantor på en odling i Fjärås.
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BOKA TID FÖR NY 
HÖSTFRISYR
• Klippning /Dam, herr, barn

• Färgning

• Permanent

• Ögonfranspermanent

• Hårförlängning

• Uppsättningar

• Hål i öron mm

MIAN
LOTTA MADDEYVONNE


