
NÖDINGE. Det är ett 
minst sagt starkt pro-
gram som Ale Torg pre-
senterar för lördagens 
aktiviteter.

Världens starkaste 
man, Magnus Samuels-
son, bjuder på styrke-
show.

Sen visar han sin 
mjukare och dansanta 
sida, då han bjuder upp 
Annika Sjöö – kollegan 
från succén i Let's 
dance.

Paret som slog knock-out på 
konkurrenterna i TV4:as po-
pulära program Let's dance 
uppträder på Ale Torg nu 
på lördag. Magnus Samuels-
son och Annika Sjöö är starka 
dragplåster till en aktivitets-
dag som ser ut att bli något 
alldeles extra. Förutom dans-
uppvisningen kommer "värl-
dens starkaste man" Magnus 
Samuelsson också att visa 
prov på sina färdigheter när 
det gäller styrka.

Han beskrivs som en per-
fekt avbild av en svensk 
viking. Två meter lång, 150 
kilo muskler, en blond kalufs 
och två blå ögon. Det är inget 
man utmanar i första andeta-
get... Magnus Samuelsson 
har en meritlista som är full-
ständigt enastående. Han har 
till exempel varit med i fler 
Världens Starkaste Man fina-
ler än någon annan i histori-

en och är fortfarande obeseg-
rad på svensk mark. En gigan-
tist meritlista som fortfaran-
de växer! 

Tillsammans med Annika 
Sjöö tog de hem segern i Lets 
dance och charmade en hel 
nation. På lördag träffar ni 
dem på Ale Torg.
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ALAFORS. Det råder 
strålande tider för 
Ahlafors Bryggerier.

Försäljningen av 
Ahlafors Ljusa har för-
dubblats och i måndags 
var det nypremiär för 
Ahle Slåtteröl på Sys-
tembolaget i Nödinge.

– Vi syns och det 
pratas mycket om 
bryggeriet. Det är fan-
tastiskt roligt just nu, 
säger Christer ”Cralle” 
Sundberg.

Måndagen den 1 juni levere-
rades Ahle Slåtteröl till Sys-
tembolaget på Ale Torg. Av 
”Cralle” beskrivs det som ett 
typiskt sommaröl.

– Det är ett underjäst hel-
maltsöl med lätt flädersmak, 
läskande och lättdrucket.

Slåtterölet kommer att 
finnas i sortimentet under 
hela sommaren och en annan 
säsongsbrygd som Ahlafors 
Bryggerier planerar för är 
Ahle SommarSpetz.

– Vi tar beslut om det 
inom kort. I så fall blir det en 
begränsad upplaga som vi i 
avser leverera lagom till mid-
sommar, säger ”Cralle”.

Årets påsköl från Ahlafors 
Bryggerier blev kritikerro-
sat och GP:s lördagsbilaga 
Två Dagar använde epitetet 
världsklass.

– Vi har fått mycket fin 
publicitet den senaste tiden 
och det har ökat intresset för 
Ahlafors Bryggerier. Att vi 
har fördubblat omsättningen 
för Ahlafors Ljusa är ett tyd-

ligt bevis på att fler har fått 
upp ögonen för vårt öl, avslu-
tar Christer Sundberg.

Strålande tider för 
Ahlafors Bryggerier
– Och i måndags släpptes Ahle Slåtteröl

SKÅL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ahle Slåtteröl från Ahlafors 
Bryggerier släpptes till för-
säljning på Systembolaget i 
Nödinge i måndags.

Nöjd bryggerigeneral, Chris-
ter ”Cralle” Sundberg.  
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För dig som självscannar!

Grill
bricka

49:90/st

Scan. 800 g. • Jfr pris 62:37/kg.

Glasstårta

10:-
Åseglass • Ord pris 19,95/st • max 1/kund 

Cider
3 för

30:-
+pant

Herrljunga. 1 liter. Jfr pris 10:00/liter.

Världens starkaste 
& Annika Sjöö till Ale Torg!

Lördag 6/6

        Kom & fi ra
 nationaldagen

Du missarväl inte osspå lördag!

/st

Marinerade
Kamben

59:90/kg
Scan. Ursprung Sverige.

Ca 600 g. Av gris.

Bistro
Hamburgare

54:90/st
Scan. 760 g. Djupfryst.

Jfr pris 72:24/kg.

NYHET!

Världens starkaste man 
1998, Magnus Samuels-
son, kommer till Ale Torg 
nu på lördag. Där visar 
han prov på sin styrka, 
men också på sina fär-
digheter i dans tillsam-
mans med Annika Sjöö.

Världens starkaste till Ale

INTE LIKA STARK...

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

– Magnus Samuelsson kommer på lördag

Ge Europas 
fattigaste 
barn en 
sommar.

STÖDFÖRENINGEN VAKEN

Bankgiro: 
5344-4923

raget
vien"


