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Välkomna!
/Niclas med personal

NU ÄR DET DAGS FÖR
DÄCKBYTARKVÄLLAR

Välkomna in

tisdag 19 april & 
torsdag 28 april 
då vi har våra traditionella 
däckbytarkvällar med 

öppet 17-20

Boka tid 
för skifte på 
74 61 79 eller 
74 66 57

– Det återstår att se. Förra 
året var det Pollex, men 
vem det blir i år avslöjas 
först den 13 april i samband 
med vår företagarkväll på 
Kungsgården i Alvhem. Då 
presenterar vi också Årets 
Nyföretagare och Årets 
Entreprenör.

Vad står mer på pro-
grammet?

– Vi kommer att få en 
föreläsning av den före 
detta åklagaren Barbro 
Jönsson. Hon känns fort-
farande aktuell utifrån det 
som hände med åtalet mot 
mc-gänget och attacken 
mot hennes bostad. Barbro 
kommer att prata om civil-
kurage i samhället. Mycket 
intressant!

God mat blir det 

också?
– Ja, någon lättare för-

täring kommer vi att bjuda 
på. Det blir även tid för en 
hel del mingel och möjlig-
het att lära känna andra 
företagare i kommunen. 
Kommunala företrädare, 
såväl tjänstemän som poli-
tiker, kommer att finnas på 
plats den här kvällen på Ale 
Golfklubb.

Hur många gäster 
väntas?

– Jag hoppas att vi ska 
bli någonstans mellan 
60-70 personer. Blir vi fler 
så utgör det ett angenämt 
bekymmer för oss. Anmä-
lan görs till Ale Utveckling 
senast måndag 11 april.

JONAS ANDERSSON

…Jerry Brattåsen, 
näringslivschef i 
Ale kommun.

Vem blir Årets Företagare?

Hallå där...
ALAFORS. Årets påsköl 
från Ahlafors Brygge-
rier är tappat.

Första leveransen 
transporterades i väg 
till Systembolaget på 
Ale Torg i fredags.

– Det smakar helt 
suveränt, säger Chris-
ter ”Cralle” Sundberg.

Det finns två gånger på året 
som det råder extra aktivitet 
i bryggeriets lokaler, inför jul 
och påsk. Ahlafors Brygge-
rier har två försäljningstop-
par i form av Ahle Julöl och 
Ahle Påsköl.

I torsdags kväll samlades 
bryggeriets ideella mannar 
för en första tappning av årets 
påskbrygd. Totalt kommer 
6 500 halvlitersbuteljer att 
skeppas ut till Systembola-
gen i Nödinge, Kungälv och 
Angered.

– Förmodligen kommer 
det att finnas till försäljning 
även på bolaget i Lilla Edet, 
förklarar ”Cralle” Sundberg.

Du är nöjd med årets 
påsköl?

– Absolut! Det smakar för-
träffligt.

Vad är signifikativt för 
Ahle Påsköl?

– Det är en skotsk strong 
ale vilket innebär att den är 
något starkare än en tradi-

tionell öl. Påskölet är ganska 
mörkt, har inte så mycket 
humle och är mjukt i sin 
framtoning.

Hur ska påskölet bäst 
avnjutas?

– Inte iskall utan med en 
temperatur på 12-14 grader. 
Ölet passar lika bra till det 
kalla som det varma på påsk-
bordet.

Om du tvingas välja, 
julöl eller påsköl?

– Då tar jag hellre en 
påsköl, den tycker jag är 
godare och kraftigare i sin 
smak. Helt enkelt mustigare.

Ahle Påsköl är tappat och klartAhle Påsköl är tappat och klart
– Första leveransen gick i vägg i fredags i fredags

SKÅL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Här kommer Ahle Påsköl på löpande band som Hans Fors-
man, Christer ”Cralle” Sundberg och Bernt Långö tar hand 
om.

Full aktivitet hos Ahlafors 
Bryggerier. I år framställs 
6 500 halvlitersbuteljer av 
Ahle Påsköl.

Christer ”Cralle” Sundberg gör sig redo för den första leve-
ransen av årets påsköl.
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*Vid köp av däck som monteras på egen fälg
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ÖPPET MÅN-FRE 08-17 (LUNCH 12-13)

www.meca.se

Ä L V Ä N G E N

 Hos oss ingår 
alltid balansering 
och montering!*

EXTRAÖPPET
LÖRDAG 9/4 & 
16/4 KL 10-14


