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Film är större än TV!

Medborgarhusets Bio, Ledetvägen i Alafors
0303-74 13 25, 330 396 endast söndag

E-post: folkets.hus@telia.com

Välkomna

Påminnelse

Familjen Robinson

Söndag
18/11

kl 15.00

Matiné.
Entré 60 kr. 
Barntillåten.

Trångt i kistan
Söndag 11/11 kl 18.00

Entré 70 kr. Från 7 år.

Du Levande
Söndag 18/11kl 18.00

Entré 70 kr.

ALAFORS. Den första 
brygden av Ahle Julöl 
är tappad.

Christer ”Cralle” 
Sundberg i Ahlafors 
Bryggerier var den 
förste att provsmaka 
ölet.

– Superbt! Det 
smakar kanongott, till 
och med bättre än förra 
året, säger Sundberg.

I år är det tionde gången som 
Ahlafors Bryggerier produ-
cerar julöl. Christer Sund-
berg har varit med sedan be-
gynnelsen och han är mycket 
nöjd med resultatet av årets 
första brygd.

– Det må jag säga. Ölet 
smakar precis så gott som vi 
hade hoppats, säger Sundberg 
till lokaltidningen.

Den första tappningen ge-

nererade cirka 3 000 flaskor. 
Det kommer att bli åtmins-
tone fyra tappningar till och 
totalt ska omkring 25 000 
halvlitersbuteljer skeppas ut 
under november och decem-
ber.

– Vi har också beslutat att 
göra ett antal magnumflaskor, 
men det blir en mycket be-
gränsad upplaga. Vi kommer 
nog att landa runt 500-600 
flaskor, säger Sundberg.

Ahle Julöl finns nu till för-
säljning på Systembolaget på 
Ale Torg. Återstår att se om 
den kommer att finnas i det 
ordinarie sortimentet även i 
Kungälv och Lilla Edet.

– Slutligen vill jag slå ett 
slag för de exklusiva julkar-
tonger som går att bestäl-
la från oss. Vi har fått in nya 
fina glas med vår logga på, 
som lämpligen kombineras 
med ett par flaskor Ahle Julöl, 
säger Christer Sundberg.

Superb första 
brygd!
– Ahle Julöl har levererats 

AHLE JULÖL
Ahle Julöl är ett överjäst 
helmaltsöl med en mjuk 

karaktär av chokladmalt 
och goldingshumle. 

Mats Pihl, vd Ahlafors Bryg-
gerier, visar upp en flaska 
av årets julöl från Ahlafors 
Bryggerier. Ahle Julöl finns 
nu till försäljning på System-
bolaget i Nödinge.

Som stadsbo är det skönt att 
komma ut i  naturen ibland 
och andas in den friska luften 
och dofterna som skogen 
bjuder på: granbarr, fuktig 
mossa och....... SKRÄP.

Det är få förunnat att bo granne med 
naturen, men det gör min mor. Detta 
drar jag och min sambo nytta av då vi 
hälsar på hos dem. I helgen var vi ute 
på en lång skogspromenad i Risveden 
och stötte på spår från älgar, rådjur 
och människor. Att djuren lämnar 
spår efter ser jag som helt naturligt då 
de bor, äter och skiter i skogen, men 
när människan lämnar kartonger, tv-
apparater, möbler och soppåsar efter 
sig så skäms jag inför naturen.

Vi har redan fullt upp med att ta död 
på vår planet genom  farliga utsläpp 
och då kanske inte den här ”lilla” 
egenproducerade soptippen är vårt 
största bekymmer, men det är ändå 
ett allvarligt problem.
Det finns en riktig soptipp i Bohus 
och flera återvinningsstationer i 
kommunen, så skyll inte på att det 
är för långt.

Människor, eller ska jag säga idioter, 
som åker ut i skogen och dumpar 
avfall för att de tror att ingen skall 
upptäcka det och tänker "här kan vi 
göra som vi vill för i Sverige har vi 
allemansrätt". Men det bor männis-
kor här ute. Detta är någons mark 
och allas rätt att utnyttja, men inte 

på det här viset. Jag tror, nej jag vet, 
att de skyldiga har missförstått alle-
mansrätten ganska rejält.

Kan jag komma hem till er och slänga 
mina gamla grejer jag som har på 
vinden på er gräsmatta? Självklart 
kan jag inte det för det handlar om 
sunt förnuft vilket ni uppenbarligen 
också har missförstått innebörden av 
eller aldrig ens haft.

Vem skall plocka upp efter er? Jag 

skulle gjort det, men jag vill att folk 
ser skiten och reagerar.

När en busskur går sönder så byts 
den ut direkt, men när naturen ter-
roriseras så händer inget.
Berörd markägare har varit i kontakt 
med miljönämnden  och de har an-
tecknat ärendet. Vi får se hur länge 
skiten ligger kvar i skogen.

En arg naturälskare

Hur dum får man lov att bli?

Så här kan det se ut när man tar en skogspromenad i natursköna risveden 
strax norr om Skepplanda

Insänt


