
alekuriren  |   nummer 7  |   vecka 8  |   201314

ALAFORS. Julölet blev 
åter en succé och nu 
jäser påskölet i tan-
karna.

Allt är emellertid 
inte öl som bryggs hos 
Ahlafors Bryggerier.

– Vår export av cider 
växer för varje år och 
vi har ytterligare pro-
jekt på gång inom detta 
segment, säger Chris-
ter ”Cralle” Sundberg.

Fjolåret avrundades på bästa 
tänkbara sätt. Julölet fick 
högsta betyg utav landets 
kända ölrecensenter, dess-

utom gick försäljningen som 
smort.

– Det stämmer! Det vi 
producerade tog slut, förkla-
rar ”Cralle”.

Nu är siktet inställt mot 
nästa högtid. Ahle Påsköl 
jäser i tankarna och tappning 
är planerad till torsdagen den 
7 mars.

– Vi planerar att kunna 
leverera 8 000 halvlitersbu-
teljer. Försäljningsstart blir 
vecka elva eller tolv, avslöjar 
bryggaren Andreas Jakobs-
son.

Det är inte bara påskölet 
som upptar bryggerimed-

lemmarnas engagemang och 
intresse. Inom loppet av ett 
par månader ska Ahlafors 
Bryggerier medverka på tre 
stora mässor i Göteborg. 
Först väntar Passion för mat, 
1-3 mars på Eriksberg, 21-24 
mars är det TUR-mässan där 
bryggeriet finns med tillsam-
mans med Ale & Lilla Edet 
Turistorganisation, samt 
12-13 april då Göteborgs Öl- 
och whiskeyfestival går av 
stapeln på Svenska Mässan.

– På Passion för mat vet 
vi att det kommer vansin-
nigt mycket folk. Det blir 
tredje året som vi deltar. 
TUR-mässan behöver ingen 
närmare presentation. Göte-
borgs Öl- och whiskeyfesti-
val är ett arrangemang som 
fanns på 90-talet och som 
har återuppstått i ny regi. 
Det kommer bli ett gigantisk 
event när det gäller dryck, 
säger ”Cralle” Sundberg.

I mitten av april är det 
också inplanerat en resa till 
Edinburgh för herrar Chris-
ter Sundberg och Mats Pihl. 
Satsningen på cider i Skott-
landa har slagit väldigt väl ut.

– Det började i liten skala 
2009, men intresset har 
växt rekordartat. Förra året 
exporterade vi inte mindre 
än 40 000 flaskor och nu har 
vi fått en beställning på 12 
000 flaskor som ska skeppas i 
väg i slutet av februari, berät-
tar Mats Pihl.

– Det är mest fläder och 
lingon, men även päron. Vår 
cider exporteras under varu-
namnet Idun.

Förhoppningen är att 
kunna öka spridningen 
av Idun Cider till att även 

omfatta pubar på Irland, i 
London och Brighton.

– Boda Bar är återförsäl-
jare. Det är ett svenskt par 
som driver ett antal pubar i 
Skottland och de härstam-
mar från Boda söder om 
Borås.

I somras installerade 
Ahlafors Bryggerier en ny 
blandare som möjliggör pro-
duktion av cider parallellt 
med öltillverkningen.

– Man skulle kunna likna 
blandaren vid en jättelik 
sodastreamer, säger ”Cralle”.

Lagom till semestern 
hoppas Ahlafors Brygge-
rier också kunna lansera en 
annan typ av cider under 
varumärket Frutoso.

– Det var i samband med 
Passion för mat som vi kom 
i kontakt med två gentlemän 
från Stockholm. De hade en 
idé om att lansera en svensk 
cidertyp i Brasilien. Tanken 

är också att den ska sprida sig 
till Europeiska turistorter. 
Vår insats i projektet är att vi 
ska stå för tillverkningen och 
distributionen i vårt närom-
råde. Någon gång i sommar 
räknar vi med att Frutoso 
ska finnas på Systembola-
gen i Nödinge, Kungälv 
och Angered. Detta blir ett 
testområde för den svenska 
marknaden, säger Christer 
Sundberg och tillägger:

– Det är 33 centilitersflas-
kor vi pratar om och sma-
kerna är päron/lime, jord-
gubb/lime, cocos och ananas. 
Det här kan bli hur stort som 
helst.

Förutom en ny blandare 
har Ahlafors Bryggerier 
också investerat i en ny eti-
kettmaskin. Det har under-
lättat arbetet väsentligt.

– Ett måste i takt med den 
ökade produktionen. Nu får 
vi ett betydligt bättre flöde 

under själva tappningspro-
cessen, säger Christer Sund-
berg.

 Några andra nyheter att 
berätta om?

– Jag håller på att titta på 
en amerikansk IPA. Dess-
utom ska vi lansera vårt 
Oktoberöl på flaska när tiden 
är mogen, säger Andreas 
Jakobsson.

Framtidstron spirar?
– Ja, och det finns anled-

ning till det. Förutom att 
produktionen snurrar för 
fullt så är intresset stort för 
de visningar och föredrag 
som bryggeriet erbjuder. 
Det är många som vill ta 
del av vår verksamhet och 
det känns fantastiskt roligt, 
avslutar Christer ”Cralle” 
Sundberg.

– Inte bara öl utan även cider i tankarna
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Mats Pihl och Christer ”Cralle” Sundberg på Ahlafors Bryggerier ser framtiden an med 
tillförsikt. Cider på export har blivit en betydande inkomstkälla. Till sommaren ska ett nytt 
varumärke lanseras – Frutoso.

Bryggaren Andreas Jakobsson vet hur gott öl ska smaka. Nu 
är det Ahle Påsköl i tankarna och tappning sker om några 
veckor.

Optimismen jäser hos Ahlafors BryggerierOptimismen jäser hos Ahlafors Bryggerier

ÄLVÄNGEN. För ett par 
veckor sedan avslö-
jade lokaltidningen att 
Älvängens vårdcentral 
fl yttar till den nya han-
delsplatsen.

Verksamheten kom-
mer att optimeras på 
betydligt färre kvadrat-
meter än vad som nu är 
fallet.

Att fl ytten skulle få 
negativa konsekvenser 
för Skepplanda vård-
central tillbakavisas av 
ledningen.

Förste oktober är tanken 
att flyttlasset ska gå för Älv-
ängens vårdcentral, från 
de nuvarande lokalerna på 
Göteborgsvägen till den nya 
handelsplatsen.

– Vi hoppas att vi ska 
hinna klart i tid, men vi har 
kvar våra lokaler ytterli-
gare en period om flytten av 
någon anledning skulle dra 
ut på tiden, säger Eva Her-

lenius, verksamhetschef för 
Älvängen/Skepplanda vård-
central.

Det var med glädje som 
Eva Herlenius och hennes 
kollegor tog emot beskedet 
om en flytt till Handelsplats 
Älvängen.

– Jag ser bara fördelar. 
De lokaler som vi förfogar 
över idag är för stora för den 
verksamhet vi bedriver. Nu 
kommer vi att kunna opti-
mera verksamheten. Samti-
digt är en modern fastighet 
betydligt mer energisnål, så 
ekonomsikt blir det ingen 
större skillnad jämfört med 
idag, förklarar Eva Herle-
nius.

– Det blir ett centralt läge 
i Älvängen vilket är bra för 
våra patienter, men även för 
personalen som kan välja att 
ta tåget då stationen ligger 
alldeles i närheten. 

Älvängens vårdcentral 
kommer att inrymmas på 
andra våningen tillsammans 

med folktandvården. Verk-
samheterna kommer att få ett 
gemensamt väntrum. Även 
personalrummet kommer att 
samlokaliseras.

– Vi ser mycket positivt 
på ett utvecklat samarbete 
med folktandvården, säger 

Eva Herlenius som också ser 
en fördel med ett apotek i 
samma fastighet.

En ny vårdcentral i 
Älvängen, betyder det att 
dagarna för Skepplandas 
dito är räknade?

– Det finns inga sådana 

planer i dagsläget. Uppdra-
get att bedriva verksamhet 
i Skepplanda står ännu så 
länge fast, avslutar Eva Her-
lenius.
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Skepplanda vårdcentral berörs inte av det beslut som fattats om att fl ytta Älvängens vård-
central till den nya handelsplatsen. Uppdraget att bedriva verksamhet även i Skepplanda 
står fast låter ledningen hälsa.

– Och Skepplanda vårdcentral 
hotas inte av nedläggning

Verksamheten optimeras i nya lokaler

Eva Herlenius, verksamhets-
chef Älvängen/Skepplanda 
vårdcentral.


