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Bättre BilAuktoriserad återförsäljare av 
nya person- & transportbilar

FRI LÅNEBIL VID BOKAD SERVICE

GÖR-DET-SJÄLV-TVÄTT

RÄNTEFRI AVBETALNING I BIL- & DÄCKVERKSTAD

• FULLSERVICEVERKSTAD
• 4-HJULSINSTÄLLNING
• AC-SERVICE & REPARATOINER
• DÄCKVERKSTAD
• DÄCKHOTELL

– Jämför alltid med oss!
DAGS ATT BYTA DÄCKDAGS ATT BYTA DÄCK

ALAFORS. Det blev 
succé för Ahle Påsköl.

Påskbrygden från 
Ahlafors Bryggerier 
sålde slut.

– Det blev inte en 
fl aska kvar, de sista 
skeppades ut till Sys-
tembolaget i Nödinge 
på skärtorsdagen, be-
rättar Christer ”Cralle” 
Sundberg.

Det blev goda recensio-
ner för Ahlafors Bryggerier 
när Göteborgs-Posten och 
GT/Expressen testade årets 
påsköl. Fyra fyrar i GP och 
lika många getingar i GT var 
naturligtvis den bästa reklam 
som microbryggeriet i Ahla-
fors gamla spinnerifabrik 
kunde önska sig.

– På GT:s förstasida var 
dessutom vårt öl porträtt-
terat med bild. Det blev en 
bra draghjälp, säger Christer 
Sundberg.

Totalt gjordes närmare 7 
000 halvlitersbuteljer av Ahle 
Påsköl. De sista flaskorna 
körde ”Cralle” ut på skär-
torsdagen.

– Jag levererade 20 backar 
till Ale Torg. Det fanns Sys-
tembolag inne i Göteborg 
som också önskade öl, men 
då var lagret redan tömt.

Nu till helgen kommer 
Ahlafors Bryggerier att 
finnas representerade på Öl- 
och whiskeymässan i Göte-
borg.

– Det ska bli kul! Senaste 
gången som det anordnades 
en liknande mässa i Göte-
borg var 1996. Vi har stora 
förväntningar och hoppas på 
många besökare, säger Sund-
berg.

I nästa vecka åker Chris-
ter Sundberg och Mats Pihl 
till Skottland för att hälsa på 
kunder. Exporten av cider till 
de brittiska öarna har blivit 
en betydande inkomstkälla 
för Ahlafors Bryggerier.

– Vi åker dit för att dis-
kutera ett utökat samarbete. 
Det finns nämligen fler 
pubar som är intresserade av 
våra olika cidersorter.

När släpper ni nästa 
säsongsöl?

– Ahle Slåtteröl hoppas 
vi kunna ha ute till försälj-

ning den 1 juni och lagom till 
midsommar släpper vi Ahle 
Sommarspetz. Jag kan också 
nämna att vi nu i dagarna 
skickade en första provsänd-
ning av Frutoso cider till 
Australien och Brasilien, 
avslutar Christer ”Cralle” 
Sundberg. 

Det blev succé för Ahle 
Påsköl, som fi ck toppbetyg 
av både GP och GT:s ölre-
censenter. Närmare 7 000 
fl askor sålde slut.

Nu till helgen fi nns Ahlafors Bryggerier representerade på Öl- och whiskeymässan i Göte-
borg. Nästa vecka åker Mats Pihl och Christer ”Cralle” Sundberg till Skottland för att disku-
tera ett utökat samarbete vad det gäller ciderexport till de brittiska öarna.
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– Och nu stundar mässa för Ahlafors Bryggerier

Succé för Ahle Påsköl

Boxermotorer

Standardutrustning Legacy och Outback

Bränsleförbr bl körn 5,5-7,6 l/100 km, CO
2
-utsläpp 145-175 g/km, Miljöklass 2005 och Euro 5. Bilarna på bilderna är extrautrustade. * eller vid 1.500, 3.000 och 4.500 mil. 

314.900:-
Subaru Outback från

276.900:-
Subaru Legacy från

NYA LEGACY OCH OUTBACK

PREMIÄR 13–14 APRIL! 

VÄLJ DIN EGEN VÄG

KUNGÄLV, Filaregatan 7
0303-20 86 00, www.kongahallabil.se
Stor premiärhelg! Lör–Sön 11–15

VÅRA ÖPPETTIDER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.30
Fredag öppet till kl 22.00

 

VARJE FREDAG 17-20

AFTER 
WORK

BUFFÉ MED TRE OLIKA RÄTTER:
Måndag - fredag kl 11 .00- 14.00


