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Sydney Livs och Pizza
Öppettider: 

vardagar 10-21, helger 11-21

Tel: 0303-742774 
Gallåsvägen 5, 449 40 Nol

Fler erbjudanden på vår nya hemsida 

www.sydneypizza.se

Vi erbjuder

hemkörning 
av pizza! 

Till alla er som bor i Nödinge, 
Nol, Alafors och Älvängen

Ales billigaste lösgodis!

Mer än 300 sorter 

Endast 490
/hg eller 45:-/kg

www.alefast.se | Älvängen | Tel: 0705-44 80 55

Väl inarbetad rörelse med fast kundkrets (hotell, restauranger mm)
överlåtes inkl. hela maskinparken som är i mycket gott skick. Miljö-
vänlig produktion utan kemikalier. Låga omkostnader, låg hyra och
mycket god lönsamhet. Lågt resursutnyttjande = omsättningen kan

fördubblas utan nyinvesteringar.

Begärt pris: kr 800.000. Tillträde: 1 januari 2011. 
Eventuellt kan även fastigheten överlåtas. 

SKEPPLANDA TVÄTT TILL SALU!

ALAFORS. Tomten gör 
ingen besviken på jul.

Inte Ahlafors Brygge-
rier heller.

Nu är årets julöl 
levererat, med samma 
prima smak som kon-
sumenterna vant sig 
vid.

I måndags levererade Ahla-
fors Bryggerier årets första 
julöl till Systembolaget Ale 
Torg, Kungälv och Angered. 
Ytterligare några tappning-
ar är inplanerade och totalt 
kommer det att skeppas ut 
cirka 22 000 halvlitersflaskor 
samt en begränsad upplaga av 
så kallade magnumbuteljer.

Lokaltidningen hälsade på 
i Ahlafors gamla fabriker när 
de första flaskorna fylldes i 
torsdags kväll. Ett glatt gäng 
på tio personer jobbade in-
tensivt för att fylla de plast-
backar som pallats upp.

– Den öl som säljs på andra 

sidan älven märks med Kung-
älvs Julöl. På övriga ställen 
är det Ahle Julöl som gäller. 
Ölet är emellertid detsamma, 
förklarar Christer ”Cralle” 
Sundberg på Ahlafors Bryg-
gerier.

I år har bryggmästa-
re Tord Eriksson fått hjälp 
med framställningen av An-
dreas Jacobsson. Andre-
as, 25, har tidigare varit med 
och bryggt Ahlafors Ljusa, 
men julölet blir hans första.

– Intresset för öl har jag 
fått av farsan. Jag har varit 
med i Ahlafors Bryggerier 
under flera år och gjort skit-
jobbet där ute, säger Andre-
as och pekar ut mot tappan-
läggningen.

Vad gör framställandet 
av öl så roligt?

– Utan att låta allt för pre-
tentiös så är det faktiskt hant-
verket och smaken naturligt-
vis. Det är en rolig produkt 
att göra, den är varierande 
och levande, säger Andreas.

Vad tycker du karaktäri-

serar Ahlafors Bryggerier?
– Stolthet, känsla och god 

smak.
Ahle Julöl har blivit något 

av Ahlafors Bryggeriers 
flaggskepp. Julölet har hyl-
lats i många olika samman-
hang och fått högsta betyg 
av etablerade ölkännare.

Vad gör Ahle Julöl så 
speciellt?

– Det sticker ut med sin 
fyllighet, vi gör ett kraftiga-
re öl än många andra, förkla-
rar Andreas.

Hur smakar årets brygd?
– Superbt! Vi är jättenöjda 

och hoppas på en lika positiv 
respons som tidigare år.

Totalt sett har 2010 varit 
ett lyckosamt år för Ahla-
fors Bryggerier. Exporten 
av cider, päron och fläder, 
till den skotska huvudsta-
den Edinburgh har skjutit i 
höjden.

– Vi kommer att ha levere-
rat 15 000 flaskor innan året 
är slut och vi förväntar oss en 
dubblering av volymen nästa 

år, avslutar Christer Sund-
berg.

Ahlafors Bryggerier gör ingen besviken
– Årets julöl lever upp till förväntningarna

SKÅL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Det arbetades för högtryck i Ahlafors gamla fabriker i torsdags kväll och flaskorna med julöl 
kom på löpande band.

Torgny Salfjord ser till så att 
julölet får rätt etikett. 

FOTOGRAF

Allan Karlsson
info@alekuriren.se
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B I L D A D  1 9 2 8

• Kaffe
• Hembakt
• Korv & Bröd
• m.m.

VÄLKOMMEN 
TILL 33:E UPPLAGAN AV

ALE GYMNASIUM • NÖDINGE
19 - 21 NOVEMBER


