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Tandimplantat
Saknar du en eller flera tänder?
Öppet hus torsdag 8/10 kl 17-20
Välkommen på en kostnadsfri konsultation
och prisuppgift.

Nobel Biocare
representant närvarande

Välkommen att ringa 0520 - 65 77 24
Leg tandl Fabrizzio Cornejo,
Magnus Öhlander med personal 
Majorsgatan 3 A , Lilla Edet

edets tandhälsa

ALAFORS. Finanskris 
och lokalproducerat öl.

Spännvidden på de 
ämnen som avhand-
lades på torsdagens 
sopplunch var stor.

ALMI Företagspart-
ner Väst stod som 
värd och hade bjudit in 
Christer ”Cralle” Sund-
berg att berätta om 
Ahlafors Bryggeriers 
uppkomst och utveck-
ling.

Ett 25-tal företagare hade 
samlats i Ahlafors fabriker, på 
ovanvåningen av Alebygdens 
boulehall, där det serverades 
gulaschsoppa med tillbehör. 
Kjell Lundgren från Ale 
Utveckling hälsade välkom-
men för att sedan lämna över 
ordet till kommundirektör 
Stig Fredriksson.

– När det handlar om 
kommunen pratar man ofta 
ekonomi i dessa tider. Ale 
tillhör en av få kommuner i 
landet som arbetar med en 
tvåårsbudget. Vi hade precis 
arbetat färdigt med budgeten 
i fjol när finanskrisen slog 
till och raderade ut förut-
sättningarna. Vi har cirka 26 
miljoner kronor lägre i skat-
teintäkter nu än vad vi trodde 
när vi gjorde budgeten, för-
klarade Fredriksson och fort-
satte:

– Vad vi kan konstatera är 
att vi ändå kommer att få ett 
plus på sista raden för 2009. 
Vi har problem i vissa verk-
samheter, men vi jobbar hårt 
för att få bukt med dessa. Det 
känns i alla fall skönt att ha 
ett positivt resultat när vi går 
in i 2010. Den reviderade 
budgeten för kommande år 
kommer att presenteras den 
siste oktober.

Något som definitivt 
oroar kommundirektören är 
den stigande arbetslösheten i 
Ale. Idag finns 1 135 arbets-
lösa alebor att jämföra med 
560 personer motsvarande 
period förra året.

– Av antalet arbetslösa 
är 270 personer ungdomar 
i åldern 18-24 år. Det är en 
stor utmaning att få ner den 
här siffran och vi behöver 
hjälp av er företagare. Har ni 
praktikplatser att erbjuda är 
det tacksamt, betonade Fre-
driksson.

ALMI Företagspartner 
Väst gjorde en kort presen-
tation av sin verksamhet via 
dess affärsrådgivare Goran 
Rajkovic.

160 år sedan start
Sopplunchens stora behåll-
ning var Christer ”Cralle” 
Sundbergs berättelse om 
ölets historia och Ahlafors 
Bryggeriers bildande i mitten 
av förra decenniet. 

– Vi sitter i Ahlafors 
fabriker, den plats där spin-
neriet startades upp för 
160 år sedan. Numera är 
det ett allaktivitetshus med 
bland annat teater, gym och 
bryggeriverksamhet, sade 
”Cralle”.

– Öl kom till världen för 
ungefär 6 000 år sedan när 
man lärde sig att baka bröd. 
Senare förenklades bakpro-
cessen och det var så mält-
ningen kom till, förklarade 
”Cralle” som också under-
strök att whiskey egentligen 
inte är något annat än destil-
lerad öl.

– Skottar gjorde i historien 
riktigt dåligt öl. En fransk 
munk destillerade ölen och 
blev helgonförklarad. Så 
gjordes den första whiskeyn. 
St Patrick hette den.

Ölets historia i lokal tappning
– Sopplunch i Ahlafors fabriker

LUNCHGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Hjärtligt välkomna!

Var: Ales Hälsobod, Göteborgsv 68, Älvängen.
När: Lördag 24 okt kl 10-15
Kostnad: 700:-/pers betalas på bg. 5552-2122
Medtag: Handduk. Fika och frukt ingår.
Anmälan: Ring, skriv, maila eller SMS:a
till Lenas ZOM
senast torsdag 15 okt.
Anmälan är bindande.

ZONTERAPI

Lenas ZOM friskvård – Lena Wolmeryd
Göteborgsvägen 68 • 446 32 Älvängen
Tel 0707-47 85 73 • lena.zom@telia.com

Gå en

praktisk och 

teoretisk

KURSDAG,

där du får lära

dig grepp och

funktion.
Är du nyfiken på vad

Zonterapi är 

och hur det fungerar?

Den pilsner som till 90 
procent dricks världen över 
idag föddes i Tjeckien 1842. 
I mitten av 1900-talet explo-
derade ölproduktionen.

Småbryggerier
På 90-talet hände något inom 
den svenska ölindustrin. 
Småbryggerier poppade upp 
och idag finns 29 så kallade 
microbryggerier i landet.

– 28 av dem är födda ur 
hembryggerigäng. Ett bryg-
geri skiljer sig dock ur mäng-
den och det är Ahlafors Bryg-
gerier. Det går en skröna 
om att en bastuförening var 
upprinnelsen till vårt lokala 
bryggeri och faktum är att 
det ligger en del sanning i det. 
Jag hade varit på studiebesök 
på Gamlestadens Bryggerier 
och när jag kom tillbaka och 
frågade bastugubbarna på 
fredagskvällen om vi skulle 
starta ett eget bryggeri var 
svaret givet, säger ”Cralle”.

– Det resulterade i att 
vi kallade till ett stormöte 
i Medborgarhuset. Folk 

kunde köpa in sig i bolaget 
där varje aktiepost kostade 
5 000 kronor. Tre veckor 
efter mötet hade vi en miljon 
kronor på kontot och verk-
samheten tog fart.

En begagnad bryggerian-
ordning köptes i Tidaholm 
och en bryggmästare anställ-
des. Det första ölet, Ahlafors 
Ljusa, släpptes lagom till 
midsommar 1996.

I början producerades 130 
000 liter öl, för två år sedan 
var siffran nere på 22 000 
liter.

– Vi drev bryggeriet 
på ideell basis utan någon 
anställd. Vi insåg att det inte 
fungerade. Jag började som 
marknadsförare för ett och 
ett halvt år sedan och sakta 
men säkert har vi lyckas 
vända trenden, samtidigt som 
vi idag är ett lönsamt bolag. 
Innan året är slut kommer 
vi att ha producerat cirka 50 
000 liter. Förutom Ahlafors 
Ljusa består vårt sortiment 
av en del säsongsbetonade 
produkter, som bland annat 

påsköl, julöl, slåtteröl och 
sommarspetz. Vi levererar 
också Ahlafors Cider. 10 000 
flaskor av vår cider har expor-
terats till Edingburgh, berät-
tade ”Cralle” Sundberg som 
avslutade föredraget med en 
guidad visning i bryggeriets 
lokaler.

Kjell Lundgren tackade 
för visat intresse och påminde 
om företagskvällen den 21 
oktober.

Christer Sundberg visade upp Ahlafors Bryggeriers lokaler för torsdagens lunchgäster.

Ett år senare har inget hänt
Skyltskandalen till Ale Arena växer:

BOHUS. För ett år 
sedan uppmärksam-
mades att det saknas 
hänvisningsskyltar till 
Ale Arena i Bohus.

Det skulle gå 
"skyndsamt" var kom-
munens besked då.

Ett år senare har 
inget hänt – men det 
är på gång.

Bandyhallen Ale Arena är 
tillsammans med Ale Jenny-
lund kommunens största eve-
nemangsområde. Skyltning-
en från riksväg 45 har länge 
lyst med sin frånvaro. När Ale 
Arena, Sveriges tredje inom-
hushall för bandy, byggdes 
hoppades många på en för-
bättring.

När lokaltidningen för 
exakt ett år sedan uppmärk-
sammade problemet medgavs 
från Ale kommun att frågan 
glömts bort, men Ale Fritid 
lovade att hantera frågan 
skyndsamt. Ett år senare syns 
inga skyltar.

– Historiken är att frågan 
lämnades över till Tekniska 
Kontoret, då de kopplades in 
i samband med att kommunen 
skulle köpa hallen. Sedan dess 
har inte vi agerat i frågan. Fri-
tidskontoret jobbar inte med 
skyltning av enskilda anlägg-
ningar, säger fritidsintendent, 
Klas Arvidsson.

Det råder således stor tvek-

samhet kring vem som äger 
frågan. Gatuchef, Torbjörn 
Andersson på Tekniska, hän-
visar till Ale Fritid, som lika 
snabbt passar tillbaka. Slutsat-
sen är att inget har hänt trots 
ett års betänketid.

– Jag ska undersöka och 
komma tillbaka. Vi är an-
gelägna om att hela evene-
mangsområdet runt Jenny-
lund skyltas upp bättre, säger 
Klas Arvidsson.

Strax före pressläggning 
ringer han upp igen.

– Det kommer att sättas 
upp skyltar när du har svängt 
av E45 som hänvisar till Jen-
nylunds idrottsområde och 
Ale Arena. Det har gjorts 
upp i samband med att kom-
munen och bandyklubben 
har enats om ett nytt hyres-
kontrakt. Det är beklagligt att 
frågan dragit ut på tiden. Det 
håller jag med om, säger Klas 
Arvidsson.

Vägverket däremot 
kommer inte att sätta upp 
några nya skyltar längs E45 så 
länge BanaVäg i Väst pågår.

Intressant att se vad som 
har hänt om ett år.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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Älvängen

www.alefastighetsformedling.se  Älvängen 0303-74 82 10

GOTT TILLGOTT TILL 

HELGEN?HELGEN?

EN SMÖRGÅSTÅRTA!
EN SMÖRGÅSTÅRTA!

Älvängen • tel. 74 68 51
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BOHUS. Ale Arena är 
Sveriges tredje inom-
hushall för bandy.

Under försäsongen 
har den varit flitigt 
besökt av bandyklubbar 
från landets alla hörn.

Ishall –inget att skylta med?
– Sveriges tredje bandyhall är inte lätt att hitta

Ät 2 betala för 1

AFTER WORKAFTER WORK

Fredagar kl 17-20l

Lördag 4 oktober
Patrik från Hot Shot
– en trubadur av bästa märke

Faksimil vecka 40, 2008.


