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LÖDÖSE - ROSA KIOSKEN

Populär kiosk som kan lämpa 
sig till butik, kiosk, restaurang, 
möteslokal eller lager. Stor 
parkering och bra läge.

PRIS/BUD: 525 000:- 

LOKALAREA: ca 83 kvm

VISNING: Välkommen att kontakta 

mäklaren för att boka visningstid.

MÄKLARE: Karin Sandberg Laigar

031-745 20 64

ALAFORS. Ett lika 
säkert vårtecken som 
tussilagon.

Ahle Påsköl är här.
– En fullträff i år 

också, konstaterar 
Christer ”Cralle” Sund-
berg på Ahlafors Bryg-
gerier.

I fjol beskrev GP:s ölrecen-
sent Thomas Grehn Ahle 
Påsköl som fenomenalt. Det 
blev årets sensation och belö-
nades med fem fyrar i ”Två 
Dagar”. Årets brygd är san-
nerligen inte sämre om man 
ska tro Christer Sundberg.

– Vi är jättenöjda och det 
smakar precis så smarrigt 
som det ska göra.

I onsdags fanns ett tiotal 
personer samlade i Ahlafors 
gamla fabriker för den första 
och enda tappningen av Ahle 
Påsköl. Totalt har det fram-
ställts 6 500 halvlitersbutel-
jer, som kommer att finnas 
till försäljning på Systembo-
laget i Nödinge och i Lilla 
Edet.

– Många menar att detta 
är vårt godaste öl och jag är 
beredd att hålla med. Jag har 
en förkärlek till påskölet och 
vår ale, säger ”Cralle” och 
fortsätter:

– Påskölet är ett ofiltrerat 
öl som har alla smakämnen 
kvar. Det är lite sötare än jul-
ölen och dessutom starkare.

Efterfrågat
De 6 500 flaskorna kommer 
att portioneras ut successivt 
till försäljningsställena. Den 
första leveransen gick ut i 
torsdags.

– Påskölet har redan efter-
frågats på Systembolaget i 
Nödinge. Vi är ganska över-
tygade om att Ahle Påsköl 
kommer att säljas slut även 
i år.

Hur tycker du att Ahle 
Påsköl ska avnjutas?

– Lika gott som det är 
att ha på påskbordet, likväl 
passar det som en aperitif 
eller varför inte i en cognacs-
kupa framför påskbrasan, 
föreslår Sundberg.

Ahlafors Bryggerier 
upplevde ett väldigt posi-
tivt fjolår och då är frågan 
hur ni ska kunna överträffa 
det i år?

– Det ska vi göra med att 
försöka passera 50 000-liters-
strecket. Helst skulle vi vilja 
brygga 60 000 liter öl, men 

det är nog inte realistiskt. 
Kapaciteten finns emellertid.

Något nytt nischöl som 
ni planerar för?

– Det har varit en trend 
inom många bryggerier att 
ta fram en porter och stout. 
Vi hoppar inte på den tren-
den utan kommer istället att 
göra ett belgiskt munköl till 
hösten. Vid den tidpunkten 
kommer vi också att lansera 
vårt oktoberöl.

Inga andra nyheter att 
rapportera om?

– Nej, vi surfar vidare på 
framgångsvågen. I framtiden 
hoppas vi att den yngre gene-
rationen ska vara beredd att 
ta över bryggeriverksamhe-
ten. Positivt är att Andreas 
Jacobsson har kommit in 
i bilden och är bryggaren 
Tord Eriksson behjälplig i 

olika sammanhang. Tord är 
en utmärkt läromästare som 
gärna delar med sig av sina 
kunskaper, avslutar Christer 
Sundberg.

Ahle Påsköl – en riktig fullträff!

SKÅL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Harald Axberg ger högsta betyg till årets brygd av Ahle 
Påsköl.

6 500 halvlitersbuteljer har 
framställts av Ahle Påsköl.

En fullträff säger Christer ”Cralle” Sundberg på Ahlafors 
Bryggerier när han ska beskriva Ahle Påsköl.

Vill du ha ett eget hus med fördelarna från både 
hyresrätt och bostadsrätt? Vill du bo modernt 
i ett naturnära område?

Lösningen är nära. 
Alebyggen satsar nu på tolv kooperativa hyresrättsvillor 
i Bohus sluttningar – ett samhälle nära Göteborg, 
nära Vättlefjäll och nära kommunikationer.  
 

Fristående hus i kooperativ hyresrätt

FAKTA: På Potatisåkern i Bohus 
planerar Alebyggen för tolv fristående 
hus. Samtliga har stora, rymliga 
uteplatser samt trädgård och carport.

Den kooperativa hyresrätten 
delfinansieras genom en insats från 
hyresgästen. Insatsen återbetalas 
vid flytt, vilket gör boendeformen 
spekulationsfri. En kooperativ hyres-
gästförening bestämmer i samråd 
med fastighetsägaren hur husen ska 
förvaltas. 

Läs mer och anmäl ditt intresse på 

www.alebyggen.se
För mer info kontakta Anders Ulander 
telefon 0303–33 08 00


