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ALAFORS. På lördag 
firas ”Småbryggerier-
nas dag”.

Ahlafors Bryggerier 
kommer då att hålla 
öppet hus.

– Då är alla hjärtligt 
välkomna att besöka 
våra lokaler i Alafors 
gamla spinnerifabrik, 
säger Christer ”Cralle” 
Sundberg.

Föreningen Sveriges Små-
bryggerier bildades i novem-
ber 2008 och består idag av 
21 svenska småbryggerier, 
samtliga hantverksmässiga 
ölbryggare som tillverkar öl i 
egen regi. Tillsammans pro-
ducerar bryggerierna drygt 
tre miljoner liter öl varje 
år, som visserligen bara är 

en droppe i det stora skum-
mande ölhavet.

Föreningens största med-
lemmar är Jämtlands Bryg-
geri och Nils Osar Bryggeri 
och de minsta är Bredaryds 
Wärdshus och Qvänum Mat 
& Malt. Det äldsta brygge-
riet i sällskapet är Grebbe-
stads Bryggerier som grun-
dades 1994 och det yngsta är 
Stockeboda Gårdsbryggeri 
som startade sin bryggning 
i fjol.

– Vår förening vill med-
verka till att sprida kunskap 
om ölbryggning och öl som 
kulturdryck. Med glädje 
informerar vi konsumenter 
och personal på pubar och 
restauranger om ölets oänd-
ligt variationsrika smakvärld, 
säger Christer Sundberg och 

fortsätter:
– På vårt andra årsmöte 

för ett par veckor sedan, som 
hölls i Mölndal, träffades 34 
representanter från 20 av 
medlemsbryggerierna för att 
dryfta gemensamma intres-
sen och utbyta erfarenheter. 
På söndagen hade vi en vis-
ning av vårt bryggeri i Ala-
fors.

Nu på lördag har allmän-
heten chansen att uppleva 
Ahlafors Bryggerier på nära 
håll då man håller öppet hus.

– Vi visar vår anläggning 
och berättar hur vi framstäl-
ler öl, säger Christer Sund-
berg.
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Löparmacka! 

gäller endast gäller endast 
lördag 8:e maj.lördag 8:e maj.
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Med manuell delikatessMed manuell delikatess
& självscanning • Välkomna!& självscanning • Välkomna!
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Välkommen till din 

Matbutik!

8-228-22  

Beställning 3 dagar innan.Beställning 3 dagar innan.
Telefonnr: 0303 - 74 80 44Telefonnr: 0303 - 74 80 44

VI FIXAR MATEN VI FIXAR MATEN 
TILL TILL DIN FEST!DIN FEST!
Smörgåstårtor, festfat och Smörgåstårtor, festfat och 
grillfat, med eller utan grillfat, med eller utan 
potatissallad.potatissallad.
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