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Toscana 10 dgr.............7.875:-
9 fruk, 9 midd, utflyk., 31/7, 28/8, 4/9, osv.
Italien vandring 10 dgr 6.775:-
9 fruk, 9 midd, utflykter 10/7, 24/7, 7/8
Lofoten  9 dgr...............8.375:-
8 fruk, 8 midd, Hurtigruten, Polcirkeln, 11/7
Österrike 8 dgr............4.995:-
7 fruk, 7 midd, utflykter 21/6, 19/7, 16/8, 6/9
Polen runt 7 dgr..........5.375:-
6 fruk, 6 midd, utflykter 16/7, 27/8, 17/9,osv.
Rhendalen 7 dgr...........4.775:-
6 fruk, 6 midd, utflykter 12/7, 30/8, 13/9,osv.
Prag - Berlin 6 dgr........4.275:-
5 fruk, 4 midd 7/7, 21/7, 4/8, 25/8, 8/9, osv.
Berlin 4 dgr.................2.995:-
3 fruk, 2 midd, 9/7, 30/7, 10/9, 15/10, osv.
Relexa Hotel - fyrstjärnigt i centrum

Rundresor i hela Europa inkl. avbest.skydd
Cirka 70 fler resor finns i vår katalog
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ALAFORS. Ahlafors Bryg-
gerier lanserar nya ölglas. 
Ölglasen är hantverksmäs-
sigt gjorda och är ett sam-
arbete mellan bryggmästare 
Tord Eriksson, formgivaren 
Sofia Bergman och Skruf 
Glasbruk.

– Jag ville göra ett glas med 
total ölkänsla. Resultatet blev 
ett högt glas med stadig fot, 
där en bärnstensfärgad glas-
kula låter ölet speglar sig ner 
i foten. Ett glas som höjer 
smakupplevelsen, och har 
något lite extra, precis som 
ölet från Ahlafors Bryggerier 
sticker ut ur mängden, för-
klarar Sofia Bergman.

– På Skruf Glasbruk görs 
allt glas för hand in i minsta 

detalj. Här förenas tradition 
och nytänkande med hög 
kvalitet och stort konstnärligt 
innehåll. Med andra ord ett 
verkligt gediget småländskt 
hantverk, tillägger Sofia.

Kombinationen Ahlafors 
och Skruf Glasbruk blev ett 
möte mellan två hantverks-
former som resulterade i 
ett ölglas att njuta Ahlafors 
alla goda ölsorter i – på ett 
mycket smakfullt sätt!

Glasen kommer att finnas 
till försäljning på Ahlafors 
Bryggerier från och med 
slutet av den här veckan.

Den rätta ölkänslan i nya glas

SKÅL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Så här ser det nya ölglaset ut som Ahlafors Brygge-
rier nu lanserar.

De nya ölglasen är hant-
verksmässigt gjorda och 
framställda på Skruf Glas-
bruk.

Bryggmästare Tord Eriksson 
menar att öl ska avnjutas på ett 
smakfullt sätt.

LÖDÖSE. Slöjd- och konst-
hantverk kring älven har 
beslutat att ställa in årets 
Larsmässomarknad, som var 
planerad att äga rum lörda-
gen den 8 augusti.

– Tyvärr var intresset 
från utställarna svalt varför 
vi har beslutat att ställa in 
årets arrangemang, förklarar 
ordföranden Kerstin Abra-
hamsson.

– De som lämnat in förslag 

på ”Årets Lars” har emeller-
tid inte gjort det förgäves. Vi 
kommer att spara förslagen 
till nästa år, då vi hoppas 
kunna återuppta traditionen 
med Larsmässomarknad, 
säger Kerstin.

Nästa arrangemang i för-
eningens regi blir istället 
höstmarknaden i Hjärtums 
bygdegård.

JONAS ANDERSSON

Larsmässomarknaden inställd

Intresset för årets Larsmässomarknad, som skulle ha ägt 
rum 8 augusti, visade sig vara alltför svalt hos utställarna. 
Det innebär att arrangemanget ställs in.

Arkivbild: Jonas Andersson

www.alekuriren.se

FORSVALLEN  27  JUN I

FESTEN
STARTAR 
KL 17.00!

Biljetter säljs på statoil i 
Älvängen och på Tempo 

i Skepplanda fr.o.m. onsdag 3 juni. 
Pris: 150 kr. Åldersgräns: 18 år
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PER FRITZELL
FRÅN GALENSKAPARNA & AFTERSHAVE


