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ALE. – Det ser bra ut, 
alla som söker får plats 
inom fyra månader.

Det menar Lena-
Maria Vinberg, verk-
samhetschef för för-
skolan i Ale. 

I största möjliga mån för-
söker man även att placera 

syskon på samma förskola. 
Antalet barn i förskolan 
håller sig just nu på en jämn 
nivå, men enligt befolknings-
prognosen väntas en rejäl 
ökning till 2013. 

– På hösten blir många 
platser tomma på en gång 
och sedan fylls det på under 

hela året. Därför brukar det 
vara svårare att få förskole-
plats på våren.

I Ale finns det gott om 
plats i bland annat Nödinge, 
Surte och Alvhem medan 
det är fullt i Nol, Alafors och 
Starrkärr. 

JOHANNA ROOS

Förskoleplatser till alla

ALAFORS. Fem skum-
mande kurrar!

Det blir betyget för 
årets julöl från Ahla-
fors Bryggerier.

Nu finns ölet till för-
säljning på Systembo-
laget i Nödinge.

I torsdags kväll var det pre-
miärtappning av Ahle Julöl. 
Drygt 4 000 halvlitersbutel-
jer, av totalt 21 000 flaskor, 
försågs med kapsyl och eti-
kett. Tombackar fylldes och 
i måndags gick den första 
leveransen till Systembola-
get på Ale Torg.

– Vi kommer att ha tapp-
ningskvällar med jämna 
intervall de närmaste veck-
orna. Ahle Julöl portioneras 
ut i olika omgångar och den 
sista leveransen är planerad 
till veckan före jul, säger 
Christer ”Cralle” Sund-
berg på Ahlafors Bryggerier.

Det var en mycket belåten 
Sundberg som smakade av 
den första brygden av årets 
julöl. Han kunde konsta-
tera att bryggaren Andreas 
Jakobsson lyckats till fullo 
med sitt uppdrag.

– Jag börjar få rutin på det 

här nu och vill påstå att detta 
är en av de bättre årgångar 
som bryggeriet upplevt. 
Fjolårets julöl hade en viss 
rökighet, så är det inte i år. 
Nu är det lite torrare än 
normalt och inte riktigt så 
sött. Samtidigt är det ganska 
mycket beska. Personligen 
tycker jag att det är en riktig 
fullträff, säger ”Cralle”.

Flyter på
Det mesta som har att göra 
med Ahlafors Bryggerier 
är positivt just nu. Öl- och 
ciderproduktionen flyter på 
som den ska.

– Vi har beslutat att inves-
tera i en blandare så att vi kan 
göra ännu mera cider. Det 
är framförallt Skottland som 
har blivit en jättemarknad för 
vår del. Efterfrågan är stor 
och vi levererar så mycket 
vi kan. Lingoncider är vår 
senaste exportvara, säger 
”Cralle”.

Hur är intresset för 
bryggeriet, är det lätt att 
få folk till tappningskväl-
larna?

– Det har aldrig varit 
något problem och nu upple-
ver jag att intresset är större 

än någonsin. Vi har många 
frivilliga krafter som erbju-
der sina tjänster när vi ska 
tappa öl och cider. Det är 
fantastiskt roligt att få vara 
en del av den här verksamhe-
ten, avslutar Christer Sund-
berg.

Ahle Julöl – en riktig fullträff!

SKÅL!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Bert Evertsson visar stolt upp den första flaskan av Ahle Julöl årgång 2011. Till höger ses Bert Evertsson visar stolt upp den första flaskan av Ahle Julöl årgång 2011. Till höger ses 
Bernt Långö.Bernt Långö.

I måndags levererades de 
första backarna av Ahle 
Julöl till Systembolaget på 
Ale Torg.

Hälsar er välkomna till

��������	
För företagare i Ale

Vi möts hos

Cogra AB
Bindgarnsgränd i Älvängen (västra industriområdet)

Tisdag 22 november 
kl 12.00 - 13.30

Programvärd: Swedbank

Hälsa är inne!
Tjäna på en bätte hälsa i företaget. Aldrig tidigare har vi sett så många i olika åldrar 

på gymmet. Vad innebär bättre hälsa för företaget och vad kan Gymmet erbjuda 
företagaren och personalen? 

Platschef Petra Sjöö Salmi Sportlife i Älvängen.

Yoga är ett annat sätt att ta hand om sig själv i stressiga 
situationer och få större välbefi nnande. 

Helena Urdal Andrum i Älvängen

Det första företaget i Ale som lät hälsodiplomera sig, vad har det betytt för 
välbefi nnande, sjukfrånvaron och trivseln i företaget. Var det en lönsam investering?

VD Jonas Kewenter BS Elcontrol AB

Cogra AB
Vilka är dom och vad är deras produkt.

VD Mikael Kwarnmark 
berättar om företaget och efter mötet visar han runt i företaget.

 Nytt i Ale
Kommunchef Erik Lidberg

Provsmaka årets julöl från Ahlafors bryggeri

Detta är mötesplatsen för företagare, politiker och tjänstemän där du träffar intressanta 
människor, skapar affärsmöjligheter och får kompetenshöjande aktuell kunskap. 

OBS! Ingen anmälan
Vi bjuder på lunch 12.00! Du bjuder på din närvaro!

Mer info: jerry.brattasen@ale.se 
tel. 0303-330 277

Välkomna!


