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Benny & Carina 
med personal

ALVHEM • Tel 0303-336 003

Reservation för slutförsäljning.

God Jul & Gott Nytt År 
önskar vi i den 

levande lanthandeln!

Välkommen till 
vårt ”växthus”

Här säljer vi krukor, ljusstakar & tomtar

Fina Julblommor
& Blomgrupper
3 Hyacinter 29:-

1 st=13:-

Talgbollar Hink
50st 110:-

Vår egen blandning 
Vildfågelfrö 22 kg 279:-

Under vecka 51 kommer vår 
nya kontopelare för betalning av 

bensin & diesel att installeras!

Stort utbud av 
oljeprodukter i lösvikt 14-18 dec  9-18

19 dec  9-13
21-23 dec  9-18

Julafton  9-12
28-30 dec  9-18
Nyårsafton  9-13Prisex Motorolja 

syntet 5w40
51:-/liter

Öppettider

– Strålande! Det vi körde 
ut från bryggeriet i fredags 
förväntas ta slut i morgon 
förmiddag (läs tisdag). Vi 
kommer att ha två tapp-
ningar i veckan och sedan 
skeppa ut de sista flaskorna 
till Systembolagen på Ale 
Torg, Kungälv och Lilla 
Edet.

Julölet lär med andra 
ord ta slut?

– Ja, enligt vår prognos 
lär det vara soprent på vårt 
julöl på måndag eller tisdag 
i nästa vecka. Rådet till dem 
som vill ha Ahle Julöl att 
dricka till julbordet är att 
införskaffa sig sin ranson 
innan helgen, annars riske-
rar man faktiskt att bli utan.

Hur är det med de 
så kallade magnumflas-
korna?

– Det finns fortfarande 
ett antal kvar. De säljer vi 
enbart på Systembolaget i 
Nödinge.

Ert julöl fick fyra 
getingar respektive fyra 

fyror i GT och GP den 
gångna veckan. Vad bety-
der det för försäljningen?

– Framförallt är det ett 
kvitto på att vi gör ett kva-
litativt öl. Försäljningsmäs-
sigt vet jag inte riktigt vad 
det kan betyda. Jag har en 
känsla av att det är trogna 
alekunder som i första hand 
köper vårt öl.

Vad dricker du själv till 
julbordet?

– Naturligtvis en Ahle 
Julöl. Ett julbord utan vårt 
lokala öl skulle inte kännas 
rätt. Dessutom avnjuter jag 
gärna en svartvinbärssnaps 
till sillen.

Vad äter du helst på jul-
bordet?

– Sill och skinka. Där-
utöver är dopp i grytan ett 
måste för min del. Kalvsylta 
är en annan favorit. Efter jul 
kokar vi pölsa på skinkspa-
det. Det är smarrigt!

JONAS ANDERSSON

...Christer "Cralle" Sundberg på Ahlafors Bryggerier.

Hur går försäljningen av Ahle Julöl?

Hallå där...

Alebornas
bostadsföretag

    Besök oss dygnet runt på: www.alebyggen.se

Remiss behövs inte

Högkostnadsskydd 
och frikort gäller

031-98 19 18
Håkan, leg.  sjukgymnast, 
Monci, leg. sjukgymnast

031-98 12 10

SalladsCaféet Bohus

Hos oss är det alltid

världsklass
Välkomna till

BOHUS 031-98 11 28
ÄLVÄNGEN 0303-74 94 88

Vardagar 9-18
Tel 031-98 12 50

God Jul &God Jul & 
Gott NyGott Nytt Årtt År

Smörgåsar • Baguetter 
Pajer • bakverk m.m.

ALE BOXNINGALE BOXNING
& ATLET CLUB& ATLET CLUB 

Vill du börjaVill du börja 
träna boxning?träna boxning?

Måndag 18 januariMåndag 18 januari 
startastartar vi medr vi med 
en ny säsongen ny säsong

Inskrivning av nya samtInskrivning av nya samt 
gamla medlemmar.gamla medlemmar.

VVi önskar alla eni önskar alla en 

GGod Jul & ett Gott Nytt År!od Jul & ett Gott Nytt År!

MMer info hittar du påer info hittar du på
www.aleforwww.aleforumum.se.se

eller på 031-98 24 00eller på 031-98 24 00

SalesOnNet

ROLIGASTE
JULKLAPPEN!

Göteborgsvägen 217 A
BOHUS
(fd Handelsbankens gamla lokaler)

Butikens öppettider
Vardagar:  09.00 - 17.00
Helger:     Stängt

Din lokala IT-partner

Gäller t.o.m. 31/12-09. Begränsat antal

Allt inom IT och Hemelektronik

275:-

FJÄRRSTYRD HELIKOPTER

dast

Öppet: vard 06-17, lörd 10-15

Beställ vår 

Grötfrukost kl 08-10
Julen närmar sig

Stärnor,
glitter och 

allt som hör till
finns hos 

Bergendahls.
Dock inte sill.

God Jul 
på er alla!

Salong


