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Välkommen hälsar Tina & Viveka!
Göteborgsv. 76 • Älvängen

tina.belladonna@hotmail.com • Tel: 0703-56 22 77 
www.belladonna.snabber.se

på vårens kollektioner!

Butik
BellaDonna
Fashion

Den lilla butiken med den personliga servicenDen lilla butiken med den personliga servicen

Smycken 25%
               Kläder 50%
Tidigare kollektioner 

HALVA REAPRISET!
OBS! Ingen rea på nyheter! • Semesterstängt vecka 29, 30, 31 och 32 (13/7-11/8)

REA

ALAFORS. Det är han 
som avgör hur smaken 
ska bli.

Tord Eriksson är 
doldisen som utgör en 
viktig kugge för Ahla-
fors Bryggerier.

– Visst känner man 
en viss stolthet över 
att få vara en del av 
detta lilla lokala bryg-
geri, säger bryggmäs-
taren själv.

I rollen som bryggmästa-
re är Tord Eriksson ansvarig 
för ölproduktionen och i ut-
vecklingen att ta fram recept 
på nya sorter. Han är inne på 
sitt tionde år och har upplevt 
såväl med- som motgångar 
för Ahlafors Bryggerier under 
detta decennium.

– Det är hela tiden småpro-
blem att lösa, men det fixar sig 
alltid tack vare den enorma 
hängivenhet som finns hos 

de personer som är engagera-
de i bryggeriet. Det har aldrig 
varit lätt, men styrkan ligger 
i den stora grupp människor 
som hela tiden tror på det vi 
gör. Det finns en fantastisk 
passion och det är väl i grund 
och botten det som företagan-
de handlar om, säger Tord.

För Aleborna är Tord Er-
iksson anonym. Han har sina 
rötter i Jämtland, bor i Göte-
borg men känner ändå en till-
hörighet med orten där han 
brygger öl.

– Jag kommer själv från en 
liten by i Jämtland och känner 
mig hemma i den här miljön. 
Jag trivs bättre här än i stads-
miljö.

Det senaste året har varit 
väldigt framgångsrikt för 
Ahlafors Bryggerier. Försälj-
ningen av Ahlafors Ljusa har 
skjutit i höjden och det kri-
tikerrosade påskölet gav eko 
långt utanför kommungrän-

sen.
– Det är naturligtvis jät-

teroligt, säger Eriksson vars 
egna favorit, Ahle Sommar-
spetz, släpps till försäljning 
på Systembolaget (Ale Torg) 
i slutet av veckan.

– En rolig smakkombina-
tion av enbär och pors. Den ska 
avnjutas lagom kall i bersån, 
rekommenderar Tord.

Vad har du att säga om ert 
så kallade flaggskepp, Ahla-
fors Ljusa?

– Det är ett ljust, smakrikt 
öl som inte är stramt på något 
sätt utan snarare mjukt. Ahla-
fors Ljusa är basen i vårt sorti-
ment och det beror på att ma-
joriteten av det öl som säljs i 
landet är ljust lageröl. I takt 
med att folk har börjat prova 

andra ölsorter har vi också valt 
att bredda oss.

Några nya ölsorter du 
funderar på?

– Vi ska ta fram ett okto-
beröl och sedan finns funde-
ringar på ett öl i porter stout-
kategorin. Som komplement 
skulle det vara roligt med ett 
veteöl.

Hur ser du på framtiden 
för Ahlafors Bryggerier?

– Positivt! Vi ska fortsätta 
att satsa på nischade produk-
ter. Vi ska fokusera på kvali-
tén och aldrig konkurrera med 
pris. Genom att sälja produk-
ten billigt talar du om för om-
världen att den inte är något 
värd.

Någon framtidsdröm vad 
det gäller bryggeriet?

– Det vore häftigt att få 
uppleva den dagen då vi kan 
sälja öl direkt från bryggeriet. 
Tänk vad häftigt att ha en liten 
servering alldeles vid bäcken 

av den gamla spinnerifabri-
ken, avslutar Tord Eriksson.

Bryggmästare med spetzkvalitérBryggmästare med spetzkvalitér
– Tord Eriksson är en viktig kugge för Ahlafors Bryggerier

GLAD SOMMAR!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ahle Sommarspetz, som släpps till försäljning nu i veckan, 
är Tord Eriksson egna favoritöl av de sorter som Ahlafors 
Bryggerier framställer.

TORD ERIKSSON
Ålder: 53.
Bor: Göteborg.
Familj: Fyra barn, tre tjejer och 
en grabb.
Gör jag på fritiden? Utövar karate 
(innehar svart bälte), dyker, 
sjunger i Domkyrkokören. Sedan 
är öl naturligtvis ett intresse. Det 
är mycket som är kul.

Gör jag i sommar? Åker till Jämt-
land en vecka med ungarna och 
sedan blir det släktträff i Norge. 
Jag har ett torp i Brodalen som jag 
kommer att besöka. Dessutom ska 
jag gå en instruktörskurs i dykning.
Äter helst? Älgkött.
Vilket är ditt favoritöl?
– Vestvleteren, ett belgiskt öl.


