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ALAFORS. Ahle Julöl är 
här!

Första tappningen 
ägde rum i torsdags 
och redan dagen därpå 
kördes de första back-
arna till Systembolaget 
i Nödinge.

– Görgo! Den smakar 
precis som den ska 
göra, konstaterar Chris-
ter ”Cralle” Sundberg 
på Ahlafors Bryggerier.

Ett tiotal bryggerimed-
lemmar, iklädda tomtelu-
vor, fanns samlade i Ahla-
fors gamla fabriker i torsdags 
kväll för att tappa de första 
flaskorna av årets julöl. I ett 
första skede handlar det om 4 
500 halvlitersflaskor och 200 
magnumbuteljer.

– Det kommer att bli ytter-
ligare tre, fyra tappningar och 
totalt kommer vi att skeppa ut 
cirka 20 000 flaskor, förkla-
rar ”Cralle” som inte är det 
minsta orolig för att det ska 
bli flaskor ståendes.

Väldigt uppskattat
– Vårt julöl har alltid varit 
väldigt uppskattat av konsu-
menterna och årets brygd är 
minsann lika god som tidiga-
re årgångar. 20 000 flaskor 
kan låta mycket, men faktum 
är att det alltid tar säljer slut 
lagom till julafton.

Julölet kommer att skep-

pas ut i omgångar till System-
bolaget på Ale Torg och för-
modligen också till Kungälv.

Hur blir det för invånar-
na i Lilla Edet?

– Det kommer att finnas 
som beställningsvara på bola-
get i Lilla Edet. Man får räkna 
med två dagars leveranstid.

Ahle Julöl kommer dessut-
om att finnas som fatöl på en 
handfull restauranger i Gö-

teborg. Förhoppningsvis kan 
det leda till att Ahlafors Bryg-
gerier stärker sitt varumärke 
även utanför kommungrän-
sen.

– Vi seglar i medvind 
just nu och då är det roligt 
att jobba, avslutar Christer 
Sundberg. 

Första tappningen blev toppen
– Ahle Julöl är levererad

SKÅL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Den första flaskan av Ahle Julöl är just tappad och klar. Kjell 
Andersson visar stolt upp halvlitersbuteljen från Ahlafors 
Bryggerier.

*JUST NU LETAR VI EFTER HEM FÖR CA 22.000 MÄNNISKOR. HUR MÅNGA SOM ÄR INTRESSERADE 
AV VARJE BOSTAD SER DU PÅ RESPEKTIVE BOSTAD. VILL DU OCKSÅ VARA MED I VÄSTKUSTENS 
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Vi har köpare 
till er bostad! 

Just nu stor efterfrågan på villor och bostadsrätter i Ale.
Kontakta oss för kostnadsfri rådgivning.
0303-74 62 50,  ale@fastighetsbyran.se

Utgångspris 1 950 000:-
5 rok, varav 4 sovrum
Boyta 130 kvm, biyta 60 kvm
Tomt 998 kvm Sluttning

Byggt 1970
Adress: Rävstigen 2
Visas sön 29/11 14.00-15.00
och tis 1/12 17.30-18.30

Här har vi en gedigen välplanerad sluttningsvilla, i trivsamma Nol. Högt och vackert läge. Fint trevligt kök
i björk. En stor balkong med vacker utsikt i sydvästläge. Gillestuga med en murad öppenspis. Närhet till
naturen. Nära skola och kommunikationer. Bokade visningar. Ring för tid. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2183.
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