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SKEPPLANDA. Vinnarna 
i årets dukningstävling 
är utsedda.

Kommunens dietist 
Jenny Sallander har va-
rit runt och förärat pris-
tagarna deras vinster.

I klass 1K på Garnvin-
deskolan var glädjen 
stor.

Lokaltidningen fanns med 
när Jenny Sallander kom till 
Garnvindeskolan i onsdags 
förmiddag. Med sig hade hon 
ett tjusigt diplom, ett spel och 
inte minst en gigantisk frukt-
korg.

– Jag vill ha kokosnöten, 
strålade en av eleverna när 
Jenny gjorde sin entré.

Dukningstävlingen utgjor-
de ett inslag på Måltidens dag 

som uppmärksammades för 
femtonde året i rad tidigare i 
höst. Det utgör ett tillfälle för 
alla att reflektera över sin mat 
och måltidsmiljö.

– Jag fick in många fantas-
tiska bilder på otroligt vackra 
kreationer och dukningar där 
man tagit hjälp av vad som 
finns i naturen. Vi har otro-
ligt duktiga och kreativa med-
arbetare i kommunen, och så 
många duktiga barn förstås 
som deltagit i dukningar och 
förberedelser inom förskolan 
och skolan, förklarar Jenny 
Sallander.

– Man har passat på att 
prata om mat och hälsa, att 
man kan äta även med ögonen 
och pratat om matens dofter. 
Måltiden har verkligen gjorts 
till en riktig festmåltid och en 
trevlig stund.

Garnvindeskolans elever 
tog tillfället i akt att visa sin 
inspelade video om tallriks-
modellen och samtidigt fram-
fördes spöksången som var 
deras tema i samband med 
dukningstävlingen.

– Jag är imponerad, kon-
staterade Jenny Sallander. 

På Klockarängen anord-
nades en stor höstfest i stor-
stugan med välkomstdrink, 
snacks, levande musik och 
dans. Sedan fortsatte festlig-
heterna på respektive enhet 
där man hade dukat vackert 
i höstens tecken. Vinnare 
inom äldreomsorgen blev 
således enhet Nordäng på 
Klockareängen.

Vinnare i förskolan blev 
Bärnstenen på Bohus försko-
la.

JONAS ANDERSSON

 Klass 1K på Garnvindeskolan i Skepplanda tog hem förstapriset i årets dukningstävling som  
 ägde rum i samband med Måltidens dag tidigare i höst. 

Dukningstävlingen avgjord
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Vi önskar dig  
en riktigt god jul

Rasim, Saranda, Medina, Mosil och Geve stod också långt fram i kön och fick välja bland fina 
julklappar från företagare på Ale Torg.

Frukt&Grönsakshuset

Öppet alla dagar! Vardag 8-19 | Lördag-söndag 9-18  
Ale torg | www.alefruktogront.se | 0303-22 98 50

Extraöppet
23/12 till  
kl 20.00

CLEMENTINLÅDA  
MAROCCO CA 2,3 KG GRANATÄPPLE SVENSKA

ÄPPLEN
GGRANATÄPPRAARANANATNATTTÄPT E

3490
/st 14 1490 90

/kg /kg

FRUKTKORG
Kul 

att ge 
bort!

Stort
utbud!

Manuell
delikatess-

disk!

NÖTTER

nytt rekord


