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ALVHEM. Vårens sista 
sopplunch i Ale Före-
tagsforums regi blev en 
riktig solskenshistoria.

Inte nog med att 
sommarvärmen var 
påtaglig på Kungsgår-
den i Alvhem, gästerna 
fick också ta del av en 
lysande berättelse om 
Mackmyras fantastiska 
utveckling – ”Från 
första maltkornet till 
snabbväxande Gasell”.

I måndags skrev 
Mackmyra sprithisto-
ria då man lanserade 
den första helt igenom 
svenskproducerade 
maltwhiskyn i System-
bolagets beställnings-
sortiment.

Kungsgården i Alvhem visade 
sig från sin allra bästa sida i 
fredags. I vacker sommar-
grönska och 25-gradig värme 
bjöds det på sopplunch på 
golfrestaurangens uteserve-

ring. Ett 25-tal personer hade 
hörsammat inbjudan från Ale 
Företagsforum och måna-
dens programvärd ALMI 
Företagspartner.

Efter avnjuten lunch fick 
besökarna förflytta sig till 
Ale GK:s klubbhus och dess 
konferenssal. Kommunalrå-
det Jarl Karlsson (s) inledde 
med att redogöra för senaste 
nytt från Ale kommun. Han 
fokuserade på samarbetet 
inom Business Region Göte-
borg, kommunens bostads-
försörjningsprogram och 
den handelsanalys som har 
debatterats i lokaltidningen 
på senare tid. Karlsson berät-
tade också om att ett datum 
redan fastställts för nästa 
näringslivsmässa.

– Årets mässa besöktes 
av nästan 5 000 människor. 
De flesta tyckte att arrang-
emanget var bra, men vi har 
också tagit till oss av kriti-
ken av att många föredrar 
en mässa som varar fredag-

söndag. Av den anledningen 
har vi beslutat att Alemässan 
återkommer 2010 och tid-
punkten blir 23-25 april, för-
klarade Jarl Karlsson.

Eftermiddagens före-
dragsförhållare var Mikael 
Mossvall, säljchef på  Mack-
myra Whisky. På ett fasci-
nerande sätt, och med stor 
inlevelse, presenterade han 
Mackmyras intressanta fram-
gångssaga.

– Det hela började en 
marsdag 1998 när ett säll-
skap på åtta personer befann 
sig på fjällsemester i Sälen. 
Det var då som idén dök 
upp om att börja tillverka en 
svensk whisky, säger Mikael 
Mossvall.

Det var grunden till något 
som skulle visa sig bli en fan-
tastisk företagsframgång. 
Mackmyra utnämndes nyli-
gen till ett av Sveriges så kall-
lade gasellföretag, som inne-
bär att man har haft en egen 
organisk tillväxt på över 30 

procent under ett antal år och 
med bibehållen eller utökad 
lönsamhet.

– När jag började på 
Mackmyra 2001 var vi fem 
anställda, idag är vi 35 perso-
ner som jobbar i verksamhe-
ten, säger Mossvall.

Under 2006 och 2007 
släpptes serien Preludium, 
sex olika typer av Mackmy-
rawhisky som orsakade långa 
köer på Systembolagen och 
som sålde slut direkt. ”Den 

första utgåvan”, som är 
namnet på den whisky som 
släpptes i måndags, ska för-
hoppningsvis ta Mackmyra 
ut i världen.

– Det är den whisky som 
ska etablera oss på världs-
marknaden och som vi 
svenskar ska känna stolthet 
över, säger Mossvall.

Kan du beskriva 

smaken?
– Den är sommarfräsch. 

Det är en extremt elegant 
whisky, fruktig och med en 
kryddighet. Inslagen av äpple 
och päron är tydlig, avslutar 
Mikael Mossvall.

Sopplunch med en touch av whisky
– Aleföretagare fick ta del av Mackmyras framgångsrika recept

PÅ KUNGSGÅRDEN
Jonas Andersson

jonas@alekuriren.se

ALMI Företagspartner Väst, här representerade av Carin 
Ramneskär, stod som programvärd för fredagens sopplunch 
i Alvhem. Som föreläsare hade de bjudit in Mikael Mossvall, 
säljchef på Mackmyra Whisky.

Den första utgåvan är 
namnet på Mackmyras malt-
whisky som lanserades på 
Systembolaget i måndags.

Anders Börjesson och Cecilia Andersson heter de nya krö-
garna på Ale Golfklubbs restaurang. Det var för drygt tre 
veckor sedan som duon tog över verksamheten på Kungsgår-
den. Paret driver Restaurang Jord på Vallgatan, som nu har 
stängt en längre tid för renovering.

– Istället för semester blev det att rycka in här. Det känns 
kul och vi har fått en bra respons från våra gäster. Vår lunch-
meny kommer att bestå av traditionell husmanskost, säger 
Anders Börjesson.
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Nya krögare på 
Kungsgården i Alvhem

Det pågår just nu en 
LO-kampanj som 
vänder sig mot de 

förändringar av sjukförsäk-
ringen som Regeringen vill 
genomföra. Man hävdar att 
Allianspartierna vill ”jaga” ut 
människor från sjukförsäk-
ringen och deras gamla ar-
betsplats. Vad LO:s medlem-
mar bör fråga sig är varför 
LO försvarar det socialde-
mokratiska sveket mot de 
sjuka: världens längsta pas-
siva sjukskrivningar där över 
700 000 människor har fått 
otillräcklig hjälp att komma 
tillbaka till arbete.

LO:s kampanj bygger på 
osakligheter och felaktighe-
ter, som t.ex att ersättningen 
i sjukpenningen kommer 
sänkas. Sanningen är att 
sjukpenningen fortsätt-
ningsvis kommer att vara 80 

procent, vilket vi Folkpar-
tister är särskilt stolta över. 
Efter tolv månader införs 
förlängd sjukpenning istället 
för obligatorisk prövning av 
förtidspension. Alliansparti-
erna kommer inte att tillåta 
att människor automatiskt 
sorteras ut i förtidspension 
med 64 procents ersättning. 
Det räcker med de 550 000 
personer som den tidigare 
S-regeringen har skickat ut i 
permanent utanförskap. 

LO borde istället väl-
komna att Alliansregeringen 
förstärker tryggheten för 
människor som blir sjuka 
och deras rätt till företags-
hälsovård och fungerande 
rehabilitering. Finns det 
fortfarande möjligheter att 
återfå arbetsförmåga genom 
rehabilitering måste samhäl-
let ge det stödet så fort som 

möjligt. Därför införs nu 
en rehabiliteringskedja för 
att ge den sjukskrivne chans 
att återfå hälsan och kunna 
återgå till sitt arbete. Under 
de kommande tre åren 
avsätts 3,4 miljarder kronor 
för att förverkliga denna 
garanti och stärka företags-
hälsovården!!! 

Den som har arbetsför-
måga för andra uppgifter än 
de uppgifter man utförde i 
sitt tidigare arbete ska vara 
beredd att söka jobb efter sex 
månader. Det är rimligt att 
exempelvis en bagare som 
fått mjölallergi måste vara 
beredd att söka andra arbe-
ten. Alla som däremot inte 
har någon arbetsförmåga 
ska få sjukersättning utan att 
behöva söka andra jobb. 

Ett av världens friskaste 
folk har haft en av världens 

högsta sjukskrivningstal. Inte 
för att svenskarna är sämre 
på att jobba eller sjukare än 
andra utan för att man har 
fått liten eller ingen hjälp 
alls att komma tillbaka till 
arbete. 

Det ändrar vi nu på!
Det var inte bättre förr! 

Jag personligen känner ett 
antal människor, som skulle 
ha velat arbeta men som 
inte fick någon som helst 
rehabilitering utan tvingades 
till – som det hette tidigare 
– förtidspension!

Rose-Marie Fihn
Folkpartiet Liberalerna Ale

Stöd och möjligheter till 
rehabilitering för sjuka!

Nödinge
Längst in på återvändsg ligger denna villa b-75. Boa ca 145 kvm. 
Kök med burspråk. 4 sovrum. 2 helkaklade badrum med golv-
värme. Garage. Tomt om 1.041 kvm. Utgångspris: 2.300.000:-

Visning: 11/6. Ring eller maila för tidsbokning. Välkommen!
Bjurfors Ale: Tony Abrahamsson Tel 0303-20 86 60 

Älvängen Kilanda - Torp
Med ett lantligt läge finns denna tomt om 273.000 kvm. 
Förhandsbesked finns på 1,5-plans hus om 163 kvm o garage. 
Jakt- o fiskerätt följer med fastigheten. Utgångspris: 975.000:-

Visning: Ring eller maila för tidsbokning. Välkommen!
Bjurfors Ale: Tony Abrahamsson Tel 0303-20 86 60 
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Se mer på bjurfors.se
där vårt aktuella utbud presenteras.


