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i samarbete med

Just nu pågår riksinsamlingen till förmån för Världens Barn
Varje bidrag gör skillnad och vi hoppas att du vill vara med och påverka. 

Som företagare erbjuds du att få din logotyp publicerad på en gemensam 

helsida i Alekuriren vecka 43, 2012 när du sätter in 500 kr eller mer på Ale 

Lions clubs bankgiro, senast 15 okt 2012

Bankgironummer: 125-9050
Märk inbetalningen ”Världens Barn”

Bästa företagare
inom Ale kommun!

Alla insamlade pengar slussas oavkortat till radiohjälpen

För mer info: www.varldensbarn.se

Öppet vardagar 10-20, lördag 10-17, söndag 11-17. 
Coop Forum alla dagar 7-22.
Bauhaus vardagar 7-20, helger 9-18. 

Rätt svar är rätt så nya. Nya butiker och matställen och 

mycket mer att välja bland. Mer sport, mer kläder, mer 

nytt – mycket av det gamla är fortfarande kvar. Det går 

lika snabbt att hitta till Bäckebol som tidigare, lätthittat 

från alla håll, och vi har 2500 lätthittade P-platser, som 

är gratis. Precis som i gamla goda tider.

Har du vad som krävs för att handla snabbt? 

Tävla på tid i vårt kundvagnsrace! Kvaltävlingar lördag 

13 och 20/10 kl 12-16. De snabbaste går vidare till 

finalen lördag 27/10 kl 12-16. Förbered dig på snabba 

puckar och spännande priser!

 

på Bäckebol?  

Hur nya är 
de nya tiderna

butiker och matställen o

Stort och smart

ALAFORS. Det fanns 
anledning att skåla lite 
extra på Ahlafors Bryg-
gerier i onsdags kväll.

Representanter från 
Bryggeriklubben fanns 
på plats för att dela 
ut priset för ”Årets 
etikett 2011”.

– Mycket hedrande, 
konstaterade Chris-
ter ”Cralle” Sundberg 
som tog emot diplomet 
av Bryggeriklubbens 
ordförande Ingmar 
Strannevik.

Ahlafors Bryggerier har 
tidigare uppmärksammats 

av Bryggeriklubben. Första 
gången var 2007 när etiket-
ten för Ahle Julöl prisades. 
I förra veckan var det dags 
igen. Ahlafors Oktoberöl 
blev juryns val för 2011, men 
det officiella diplomöverläm-
nandet har låtit vänta på sig.

Bryggeriklubben bildades 
1982 och består av perso-
ner i Norden med ett aktivt 
intresse för bryggerinä-
ringen. Klubbens medlem-
mar samlar allt som har att 
göra med bryggerier att göra, 
bland annat öl- och läsketi-
ketter, ölglas, skyltar, kapsy-
ler, underlägg med mera.

– Vi är cirka 80 samlande 

medlemmar. Vi har möten 
två gånger om året och i sam-
band med det brukar vi oftast 
besöka ett bryggeri. Särskilt 
roligt tycker vi att det är med 
de små bryggerierna, säger 
sekreteraren Roger Svens-
son.

På Ahlafors Bryggerier är 
det ständig aktivitet. Just nu 
jäser Ahle Julöl i lagertan-
karna. I mitten av november 
beräknas de första flaskorna 
finnas ute till försäljning på 
Systembolaget i Nödinge.

Ahlafors Bryggerier prisade
– Mottog diplom för ”Årets etikett”

GRATTIS!

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Ingmar Strannevik, ordförande i Bryggeriklubben, lämnar över diplomet för ”Årets etikett Ingmar Strannevik, ordförande i Bryggeriklubben, lämnar över diplomet för ”Årets etikett 
2011” till Christer Sundberg på Ahlafors Bryggerier.2011” till Christer Sundberg på Ahlafors Bryggerier.


