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DETTA ÄR EN ANNONS FRÅN TAXI PELLEANNONS ANNONS

Stöd din lokala taxi

FÖR ATT KUNNA BEHÅLLA DEM behöver vi er 
hjälp. Mer körningar. Ni företag, stora som små, 
privatpersoner, kommunen, vårdcentraler, sjuk-
husen, servicehusen m.m. Alla behöver taxi. 

TÄNK EFTER. Taxi finns alltid till hands, kör 
vart som helst, när som helst. Ingen körning är 
för lång, ingen körning är för kort. Vi finns inte 
längre bort än din telefon. 

Anlita oss för dina transportbehov, av alla dess 
slag. Persontrafik, arbetsresor, försäkringsresor, 
sjukresor, bröllop, begravning m.m. Budtran-
sporter för allt från brev till tyngre föremål. Taxi 
är billigt, snabbt och bra. Du betalar för den tid 
transporten tar.

TAXI PELLE består idag av 6 fordon av olika 
storlekar, 14 taxichaufförer och 2 kontorister 
med egen beställningscentral. Idag ombesörjer 

vi större delen av Kungälvs kommun med taxi 
dygnet runt. Vi vet att servicen är mycket värde-
full för våra kunder och mycket omtyckt. En av 
våra större kunder är vårt sjukhus, där behövs 
taxi dygnet runt.

n I dessa tuffa coronatider tappar 
taxi en stor del av sina kunder. För 
att i fortsättningen kunna erbjuda 
våra kunder service dygnet runt  
behövs personal. Det har vi, bra  
personal med rätt serviceanda. 

Välkommen att boka din transport.
Per-Olof Karlsson 

0303-634 44, info@taxipelle.se

Taxi finns alltid 
till hands.  

Anlita oss för 
dina transport-

behov!

Var finns den lokalproduceradematen att köpa?
Ökadkonsumtionenav lokalproduceradmatoch
därmedsamtidigtminskningavvårtberoendeav
långtransporteradmatärnödvändigt av flera skäl.
Menvarhittar konsumenten lokalproduceradmat i
Kungälv?

■ I dagsläget importerar vi
cirka hälften av all mat vi
äter och har inte längre be-
redskapslager av livsmedel.
Detta ger oss sårbarhet vid
kriser som medför stör-
ningar i leveranskedjor
världen över, orsakade av
till exempel krig, terror,
klimatstörningar som torka
och översvämningar och
pandemier, som ju är aktu-
ellt just nu. Vi behöver öka
efterfrågan på lokalt pro-
ducerad mat och därmed
stödja våra lokala lantbru-
kare. Långväga mattrans-
porter, framförallt
färskvaror med flyg är
dessutom direkt klimatne-
gativt. Istället bör vi välja
mat somhar skördesäsong i
vårdel av världen.

Kanmanhitta
lokalprodu-
ceradevaror
påenplats?
FRÅGA: Finns det någon
gemensam handelsplats
där man kan handla lokalt
producerade varor? Det är

ju inte klimatsmart om var-
je konsument ska puttra
runtmedsinbilochköpaen
låda ägg här, en köttbit där
och grönsaker på ytterliga-
re något ställe. Om det inte
finns så är det angeläget att
verka för att en sådan ska-
pas. Finns någon förteck-
ning över lokala matpro-
ducenter, vilket sortiment
deharoch så vidare?

HANSGLINGERT

SVAR: Tack Hans för dessa
viktiga frågor – särskilt nu i
coronatiden! De sätter
fingret på en brist och visar
på att det här finns en stor
potential till förbättring för
tillgänglighet för konsu-
menten.
Det finns idag ingen ge-

mensam marknadsplats
men de stora matvarubuti-
kerna, i Kungälv främst Ci-
tyGross, har en god sorte-
ring av lokalproducerat. I
vår planeras en utomhus-
marknad på parkerings-
platsenvidCityGross29-30
maj, reservation för coro-
naändring, och en senare i
sommar/höst. Det planeras

att anordna 5-6 marknader
årligen. En större satsning
och utrymme för lokalpro-
ducerade varor i denna bu-
tik ärpågång.
Det finns också en

REKO-ring i Kungälv där
lokalt producerad mat och
varor förmedlas via face-
book. Producenterna läg-
ger ut sina varor i facebook-
gruppen ”REKO- ring
Kungälv” och kunderna
beställer varorna på nätet
och hämtar på bestämd
plats och datum. I Kungälv
sker utlämningarna varan-
nan onsdagkväll i Liljedal.
REKO står för Rejäl Kon-
sumtion och är ett sätt att
handla lokalproducerad
mat, helt utan mellanhän-

der. REKO rörelsen har
spridit sig i Sverige för att
lokala producenter och
kunder ska hitta varandra
lättare och att skapa möj-
lighet att handla lokalpro-
ducerat från flera produ-
center samtidigt.
Vidare finns en produ-

centförening för hela Väst-
ra Götalands län som heter
Lokalproducerat iVäst som
listar producenter och
produkter. Lokalt i Kung-
älv finns producentföre-
ningen Kungälvsmat som
också listar producenter
och produkter. Beställning
kan ske via webben och
hämtning sker på Guddeby
Gård.
Utöver dessa finns lokala

producenter i vår kommun
(OBS ofullständig lista):
Skålldals lilla ekomejeri,
Hoffrekullens handels-
trädgård, Skåra gårdsbage-
ri, Åsas bageri iKareby.
Försäljning av deras

produkter sker också i egna
gårdsbutiker.
Att maten är producerad

lokalt betyder inte nödvän-
digtvis att den är produce-
rad på ett miljövänligt sätt.
MEN eftersom lokalpro-
ducerad mat sällan drivs i
stor skala som det indust-
riella jordbruket, sker ofta
produktionen på det lokala
ekosystemets villkor, också
av rent ekonomiska skäl.
Den lokalproducerade ma-
ten är oftast också mer häl-

sosam ochmindre anonym.
Konsumenten vet varifrån
den kommer och det fram-
gårhurdenärproducerad.
Att odla själv eller till-

sammans med andra blir
allt populärare. Inte minst
därför att det är ett trevligt
sätt att umgåspåochbra för
hälsa till själ ochkroppmed
de varierade fysiska aktivi-
teter som odling erbjuder.
Tillsammansodling är ock-
såettutmärkt sättatt läraav
varandra om odlingens
mångskiftande värld. Nyt-
tigochhälsosammatblir en
extra bonus. Detta kan vi
varmt rekommendera i
coronatider som ju inbju-
der till aktiviteterutomhus.

Ställ dina frågoromklimat, hållbarhet ochomställning till en
expertpanel frånOmställningKungälv. YvonneÖhlin Lager-
stedt, GunillaAlmeredOlssonochHillevi Pernmyr svararpå
frågoromstort och smått – globalt och lokalt. Svarenpublice-
ras i KPengång imånaden.

Mejladin fråga till: omstallning.kungalv@gmail.com

Lokalproduceradevaror förmedladeavREKO-ringKung-
älv. FOTO: AAMU LAIHO

KLIMAT- OCH HÅLLBARHETSFRÅGAN
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