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Läs mer på vastsvenskapaketet.se

Välkommen till öppet seminarium i Älvrummet tisdag den 19 nov kl 17.30–19.00

På plats träffar du bland annat representanter från Göteborgs Stad, Göteborgs-

regionens kommunalförbund och Trafikverket som diskuterar och ger svar på 

frågor kring hur Västsvenska paketet bidrar till en god livsmiljö.

Begränsat antal platser, kom i tid. Älvrummet, Kanaltorget 1 

(vid GöteborgsOperan).

Västsvenska paketets bidrag till en god livsmiljö

ALAFORS. Julkänslan 
har redan gjort sig 
påmind bland arbetarna 
på Ahlafors Bryggerier.

På fredag släpps Ahle 
Julöl till försäljning på 
det lokala Systembo-
laget.

Samtidigt stundar 
premiär för Disponent 
Fredings Starkporter i 
samband med helgens 
ölfestival på Novotel i 
Göteborg.

Det är bråda tider i källar-
planet på den gamla spinne-
rifabriken där Ahlafors Bryg-
gerier huserar. I veckan sker 
tappning av två olika ölsor-
ter; Ahle Julöl och Dispo-
nent Fredings Starkporter.

– Vårt julöl har blivit en 
klassiker och ett måste för 
många att ha på julbordet. 
Det är ett matöl som håller 
en hög och jämn kvalitet år 
efter år. Det finns inget att 
anmärka på den här gången 
heller, ölet smakar jättegott, 
försäkrar Andreas Jacobs-
son som framställt årets jul-
dryck.

Bryggeriets eldsjäl och 
verklige veteran i samman-
hanget, Christer ”Cralle” 
Sundberg, rekommende-
rar aleborna att vara på tå, 
risken att Ahle Julöl tar slut 
är uppenbar.

20 000 flaskor
– Vi kommer att produ-
cera 20 000 flaskor, varken 
mer eller mindre. Tappning 
kommer att ske i omgångar 
och förhoppningsvis säljer 
ölet slut veckan före jul. Så 
brukar det vara.

– Givetvis hoppas vi på 
samma succé som tidigare år, 

men samtidigt ska man vara 
medveten om att konkurren-
sen har hårdnat. Det finns en 
uppsjö av microbryggerier 
och alla gör sitt egna julöl, 
men samtidigt är vi väldigt 
starka lokalt. 90 procent av 
vår försäljning sker i Ale, 
Kungälv och Lilla Edet, 
säger ”Cralle” Sundberg.

Samtidigt som det är fokus 
på Ahle Julöl sker också en 
historisk premiär av en ölsort 
som aldrig tidigare produce-
rats i Alafors.

– Sedan några år tillbaka 
arrangeras en porterfestival 
i Göteborg av PDA (Porter 
Drinkers Association). Vi 
fick en förfrågan om att 
vara med. Andreas tände på 
idén och bestämde sig för 
att designa en egen porter, 
berättar ”Cralle”.

Mörk engelsk typ
Porter är en mörk engelsk 
typ av öl som togs fram första 
gången på 1700-talet. Det 
dracks företrädelsevis i ham-
narna i samband med lun-
chen, som inte sällan bestod 
av färska ostron.

– Det som kännetecknar 
en porter är att den består 
av en massa olika smaker 
som ska passa ihop. Det är 
exempelvis flera maltsorter. 
Styrkan i vårt öl kommer 
att uppgå till 6,6 %, men 
smaksammansättningen gör 
att det inte upplevs så stark. 
Rostade toner i kombination 
med sötma kännetecknar 
Disponent Fredings Stark-
porter.

Hur fick ölen sitt namn?
– Disponent Freding hade 
fabriken här och han gav bort 
en gata till arbetarna där de 
kunde bygga sina hus. Med 
den bakgrunden tyckte vi att 

det var ett passande namn till 
vårt nya öl.

Disponent Fredings 
Starkporter kommer att ser-
veras enbart på fat i samband 
med helgens ölfestival.

Framgångscider
– Slår det väl ut så hoppas vi 
att ett antal restauranger i 
Göteborg vill ha vår porter, 
säger Christer Sundberg.

På senare tid har Ahlafors 
Bryggerier också gjort sig 
kända för sin ciderproduk-

tion med en ständigt ökad 
efterfrågan från framförallt 
Skottland.

– Innan årets slut kommer 
vi att ha levererat totalt 62 
000 flaskor till de brittiska 
öarna, vilket är rekord, säger 
Sundberg.

Frutoso är en annan 
cidersort som Ahlafors Bryg-
gerier marknadsför. Den 
finns i fyra olika smaker och 
säljs på närliggande System-
bolag.

– Sakta men säkert ökar 

försäljningen av Frutoso. 
Positivt för vår del är att vi 
nu finns representerade på 
Systembolaget i Bäckebol, 
som har en stor kundgenom-
strömning.

Avslutningsvis kan vi rap-
portera om den nyemission 
som Ahlafors Bryggerier 
håller på att genomföra och 
som ska vara klar innan års-
skiftet.

– Bryggeriet är lönsamt 
och vi ser en positiv fram-
tid för verksamheten. Vi 

behöver dock öka vår till-
verkningskapacitet och för 
det krävs att vi komplette-
rar anläggningen med viss 
utrustning. I ett första steg 
för nyemissionen riktade vi 
oss till nuvarande aktieägare, 
men nu vänder vi oss också 
till övrig allmänhet. Blanket-
ter och information finns att 
få här på bryggeriet, avslutar 
Christer Sundberg.

En smak av julen på Ahlafors Bryggerier

Historiskt ögonblick. Christer ”Cralle” Sundberg och Andreas Jacobsson njuter av en klunk porter – en nyhet från Ahlafors 
Bryggerier. Disponent Fredings Starkporter har premiär i samband med helgens ölfestival på Novotel i Göteborg.
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– Och premiär för ett helt nytt öl

PREMIÄR!
Erbjudande 695:-

sling/färg+klipp+styling

Nu även på 

handelsplatsen!

Postvägen 4, tel: 0303-74 91 91 Mån-fre 9-18, lör 9-14
Handelsplatsen, tel: 0303-74 91 92 Mån-fre 9-19, lör 9-15 

Salong 4
PÅSENS DAG

Fredag 15 nov kl 15-18
Ica Kvantum Ale Torg

KOM OCH FIRA MED OSS!
Kaffe & tårta, festis till alla barn

BLI EN VINNARE!
Lotteri för dig med Vaknapåse

Fina priser från Vakna och ICA

Mer information
0708 - 19 24 10, www.uspastorp.com

PÅ USPASTORP
Julbord


