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Ale Torg 0303-973 01 
Vardag 10-19 lördag 10-15 

söndag 11-15

Spring i
butiken

1699:-1699:-
Asics Kayano
Pronationsstöd

699:-699:-

New Balance 720
Pronationsstöd förr 900:-
Herr/dam

1299:-1299:-
Asics 2120
Pronationsstöd Herr/dam

999:-999:-
Asics 1120
Pronationsstöd Herr/dam

SKOBYTE 200:-

...för dina gamla joggingskor 

(gäller vid köp av nya från 999:-)

1199:-1199:-

Nike Air Structure
Pronationsstöd
Herr/dam

699:-699:-
Asics Sidewinder
Pronationsstöd förr 899:-

999:-999:-

Nike Pegasus
för neutral stegisättning
Herr/dam

1499:-1499:-

Adidas Adistar 
Pronationsstöd
Herr/dam

999:-999:-

Adidas Supernova
för neutral stegisättning
Herr/dam

Husvisning i Älvängen

Säljs av Byggs av

Välkommen den 25 mars, kl. 13-15

Derome Förvaltning uppför sexton villor i 

Emmylund. Här omges du av vacker natur 

och goda kommunikationer. Vi erbjuder 

villor i tre olika utföranden. Husen säljs 

med äganderätt och du kan flytta in från 

maj 2007. Vi ger dig möjlighet att bo tryggt i 

vackra hus! Prisexempel, enplansvilla 119 m2 inkl. carport 

och förråd, från 2 606 000 kr.

Vid frågor kontakta BoKnuten Göteborg, Carin och 

Stefan, tel. 031-69 00 34. Vägbeskrivning: Älvängen 

centrum, vänster vid Göteborgsvägen, ca 1 km, vid 

fotbollsplan ta höger Emmylundsvägen, se skyltar mot 

visningshuset. Läs mer på www.deromeforvaltning.se.

Endast
6 villor
kvar

www.boknuten.se www.deromeforvaltning.se

Efter 32 år i Surte på Salong alt wien har jag 
bestämt mig för att ta hand om mig själv.

Nu vill jag tacka alla fantastiska människor som 
förgyllt min vardag i alla dessa år på salongen

Nästa anhalt för mig blir en stunds rekreation i 
vackra Strömstad. 

Med varm hand lämnar jag över salongen och 
alla underbara kunder till Tanja Janeska

som lovat mig att ta hand om alla gamla (och 
nya) kunder på bästa sätt.

Tanja har många år i yrket, och jag är övertygad 
om att hon kommer att fixa detta galant.

Så återigen tack alla... Birgitta

Tidsbokning 031-98 25 85

Påsköl som smäller högt!
– Ahlafors Bryggerier har lyckats igen
ALAFORS. Ett öl som 
smäller högt!

I fredags släpptes 
Ahle Påsköl till försälj-
ning på Systembolaget i 
Nödinge.

– Det smakar riktigt 
gott, försäkrar Christer 
”Cralle” Sundberg på 
Ahlafors Bryggerier.

Först till kvarn gäller för den 
som vill kunna avnjuta ett 
lokalt öl till påsk. Ahle Påsköl 
finns nämligen i begränsad 
upplaga i år. 

– Vi hade översvämning 
i bryggeriet innan jul vilket 
innebar att maltkross, kyl-
maskiner, kompressorer och 
en varmvattenberedare gick 

sönder. Malten som vi skulle 
ha till påskölen gick också till 
spillo, förklarar Sundberg och 
fortsätter:

– Denna incident med-
förde att vi kom igång väl-
digt sent med produktionen. 
Totalt kommer det att finnas 
300 magnumflaskor (75 cl) 
och 3 000 halvlitersbuteljer 
till försäljning.

Översvämningen har även 
påverkat tillverkningen av 
Ahlafors Ljusa, som kommer 
att kunna levereras först under 
nästa vecka.

I övrigt är det mesta uppåt 
i Ahlafors Bryggerier. Just nu 
håller man på att skapa en eti-
kett till ett mörkt lageröl som 
ska ha premiär till somma-
ren.

– Ahlafors Mörka har vi 
döpt det till. Det kommer 
att likna ett bayerskt öl, säger 
Sundberg.

En annan nyhet är Ahle 
Imperial Gale som säljs med 
stor framgång på två krogar i 
Göteborg.

– Det är en imperial stout 
som håller 9,5 procent. Gale 
är det latinska ordet för pors 
som ger ölet dess särskilda 
smak, säger Christer Sund-
berg.

Nu är det inte längre vatten 
utan öl som flödar i Ahlafors 
Bryggerier.

Det var full fart i Ahlafors Bryggerier när årets upplaga av Ahle Påsköl skulle tappas på flaska.

SKÅL
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

I fredags var det premiär för 
Ahle Påsköl på Systembola-
get i Nödinge.


