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VÅRA PATIENTER ÄR 
TACKSAMMA OM DE 
SLIPPER TRÄFFA OSS. 
OCH VI GLÄDS
MED DOM.

VI JOBBAR MEST
I LANDET MED

FÖREBYGGANDE
TANDVÅRD. 

Hälsofrämjande arbete i skolan, avancerad 
forskning eller Frisktandvård – tandvård 
till fast pris – allt handlar om att f ler ska 
vara friska i munnen hela livet. 
Kolla upp det senaste inom tandhälsa på 
folktandvarden.se/vgregion

SKÖNNINGARED. Ale 
har fått sitt första 
musteri.

På en av höstens 
vackraste dagar var 
det efterlängtad invig-
ningsfest hos Maud 
Hjort och Torbjörn 
Jonson i Skönningared.

På Ales Äppelgård 
går nu att köpa hälso-
sam dryck i den gårds-
butik som också hade 
premiär i fredags.

Äppelodlingen har pågått en 
längre tid, men nu är också 
musteriet i bruk. I högsom-
marvärme och strålande sol-
sken klipptes det blågula 
bandet av kommunstyrelsens 
ordförande, Mikael Berg-
lund (M).

– Det är ett lysande väder 
och förhoppningsvis är det en 
signal om en ljus framtid för 
er, sade Berglund och skick-
ade sina innersta lyckönsk-
ningar till Maud Hjort och 
Torbjörn Jonson.

Följer sina drömmar
– Detta är entreprenörskap så 
som jag vill se det. Här har vi 
ett par som följer sina dröm-
mar, visioner och vågar göra 
slag i saken. Jag hoppas att ni 
kan fungera som inspirations-
källa för fler människor. Ni 
har haft modet, kraften och 
orken, tillade Berglund innan 

han greppade saxen och för-
klarade Ales Äppelgård för 
invigd.

Torbjörn Jonson ser mus-
teriet som en viktig del i ut-
vecklingen av verksamhe-
ten. Under de närmaste åren 
kommer dessutom äppelod-
lingen att utökas med fyra 
hektar mellan Skepplanda-
vägen och Grönån. Denna 
odling är huvudsakligen 

avsedd för cideräpplen.
– Vi vill gärna att lokala 

sorter, som genom åren har 
odlats i Skönningared med 
omnejd, får en renässans. Vi 
kommer därför att använda 
dessa som den bärande delen 
i vår cideräppelproduktion, 
förklarar Torbjörn.

Ale Äppelgård erbju-
der mustning, pastörisering 
och paketering av bag-in-

box eller flaskor som tjänst. I 
gårdsbutiken går det också att 
köpa ett flertal produkter ba-
serade på äpplen. Som exem-
pel kan nämnas chutney, mar-
melad, äppelsmör och gelé.

På invigningsdagen fick 
besökarna ta del av muste-
riprocessen och sedan prov-
smaka den läckra drycken 
framtagen på äppelsorten 
Filippa.

– De äpplen som är goda 
att äta är också goda att göra 
must på. Det är en enkel regel, 
konstaterar Maud Hjort.

Tappat och klart i Skönningared!Tappat och klart i Skönningared!

LYCKA TILL!
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I fredags invigdes musteriet på Ales Äppelgård. Kommunstyrelsens ordförande, Mikael Berg-
lund, klippte det blågula bandet under överinseende av ägarna Maud Hjort och Torbjörn 
Jonson.

Torbjörn Jonson skötte 
tappningsprocessen.

Kommunalråden Mikael Berglund och Paula Örn lät sig väl 
smaka av äppeldrycken som serverades.

Äppelsorten Filippa utgjor-
de grunden för den invig-
ningsdryck som Maud Hjort 
hällde upp. 

Kontakta oss på 0303-33 24 00 eller 
besök vår hemsida för att se alla våra 
olika elpriser. Du är hjärtligt välkommen 
in till oss på kontoret i Alafors. 

Måndag till fredag 

bjuder vi på kaffe och kaka!

TECKNA ETT 

SCHYSST 
ELAVTAL!

VINTERN ÄR SNART HÄR...

Elmarknaden kan lätt uppfattas som en 
djungel av avtalsvillkor, tillsvidarepriser och 
dolda kostnader.  På Ale El har vi gjort det 
till vår hjärtefråga att inte smyga in 
dolda säljmarginaler!

Som kund hos oss ska Du alltid 

känna dig trygg. Det ska vara enkelt 

att förstå våra avtal. Vill Du följa elmarknadens 

svängningar erbjuder vi rörligt elpris, vill Du säkra 

Ditt elpris under en viss period så kan du alltid 

teckna ett fast 6-månadersavtal.

www.aleel.se 0303-33 24 00 info@aleel.se | Lunnavägen 2,  Box 3004,  449 14 Alafors

KUNGÄLV. Ombyggna-
den av E45 har försvå-
rat för ambulanssjuk-
vården att ta sig från 
Kungälvs sjukhus till 
Bohus och Surte. 

I måndags sattes 
därför en extra resurs 
in som utgår från Surte 
brandstation. 
Ett blåljusfordon med vårdper-
sonal har satts in för att säkra 
upp första mötet med patienter 
då ambulansens framkomlig-
het är begränsad. 

– Vid andra större vägbyg-
gen brukar man se till att blå-
ljusfordon har en speciell väg 
att köra på, men vid det här 
bygget har man inte gjort så. 
Därför måste ambulanserna, 
som utgår från Kungälv, först 
åka upp till Nödinge och 
vända innan de kan fortsätta till 
Bohus och Surte. Resvägen blir 
därför en halvmil längre, för-
klarar Per Lilja, ambulanschef 
på Kungälvs sjukhus.

Regionens beredskapschef 
har tillskrivit Trafikverket om 
situationen. Resursen kommer 
att finnas tillgänglig på varda-
gar mellan klockan 7 och 19, 
då vägarna är som mest trafi-
kerade. Detta gäller under en 
projektperiod på två veckor 
och därefter ska man fått svar 
om hur det blir i fortsättningen. 

– Det är viktigt att detta 
åtgärdas så snart som möjligt, 
säger Per Lilja.

JOHANNA ROOS

Ambulans-
sjukvården får 
extra resurs


