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ALAFORS. Responsen 
blev över förväntan.

En mix av helt nya och 
tidigare investerare har 
bidragit till en mycket 
lyckad nyemission av 
Ahlafors Bryggerier.

– Nu ges vi möjlighet 
till både kvalitets- och 
kvantitetsförbättringar, 
säger styrelseledamot 
Mats Pihl.

Nyemissionen är inte riktigt 
avslutad ännu. Den 28 febru-
ari är sista dagen för den som 
skulle vara intresserad.

– Vi har förlängt tiden för 
nyemissionen. I december 
kom nämligen en ny bestäm-
melse om skatteavdrag för 
investerare, förklarar Harald 
Axberg.

Ahlafors Bryggerier har 
genomfört en nyemission ti-
digare, det var 1998, bara ett 
par år efter att verksamheten 
startats upp.

– Den gången gick det 
inget vidare, men förutsätt-
ningarna var annorlunda 
då. 1998 gjorde vi det för 
vår fortsatta överlevnad, nu 
är det för att kunna expan-
dera. Ahlafors Bryggerier är 
ett friskt företag som andas 

framtidstro. Marknaden ser 
annorlunda ut och vi upple-
ver ett drag som aldrig förr, 
säger Mats Pihl. 

Det har redan kommit in 
tillräckligt med kapital för 
att Ahlafors Bryggerier ska 
kunna påbörja sina investe-
ringar. 

– Vi har tecknat ett avtal 
för fyra stora kombitankar 
för jäsning och lagring. Tidi-
gare har vi kunnat lagra max-
imalt 10 000 liter, i fortsätt-
ningen blir kapaciteten 34 
000 liter. Vi kommer också 
att kunna brygga flera sorter 
samtidigt, berättar Christer 
”Cralle” Sundberg.

– Våra nuvarande tan-
kar är från 70-talet och ska 
skrotas. Vi har kommit över 
rostfria tankar på marknaden 
från ett bryggeri som ska ex-
pandera. Vi siktar på att vara 
igång i juni.

Innan dess ska golvet i 
den gamla spinnerifabriken 
förstärkas och nya kylrör an-
läggas.

– Vi har stått och stampat 
på samma nivå under ett an-
tal år och varit begränsade. 
I framtiden kommer vi att 
kunna leka i vår produktflora 
och förhoppningsvis kunna 
stärka vårt varumärke ytter-

ligare på den marknad där vi 
konkurrerar, det vill säga ni-
schade ölsorter, säger Harald 
Axberg.

Nästa helg, 28 februari-2 
mars, medverkar Ahlafors 
Bryggerier på Passion för 
mat på Eriksberg.

– Det blir fjärde gången 

som vi finns representerade 
på mässan. Det är en välbe-
sökt tillställning där vi når 
ut till allmänheten på bred 
front, säger Christer Sund-
berg.

Vad det gäller produktio-
nen så ligger Ahle Påsköl i 
jäskaren just nu. Två veckor 

före högtiden släpps ölet på 
Systembolaget i Nödinge.

– Det är det godaste ölet 
vi gör, konstaterar Christer 
Sundberg.

När det gäller exporten av 
cider till Skottland så ökade 
den från 40 000 flaskor till 65 
000 flaskor förra året.

– Det ska i alla fall inte bli 
mindre det här året, fastslår 
”Cralle”.

– Vi har också en ambi-
tion att få in den populära 
lingoncidern som en artikel 
på Systembolaget, avslutar 
Christer Sundberg. 

JONAS ANDERSSON

Gläds över en lyckad nyemission för Ahlafors Bryggerier gör styrelseledamöterna Mats Pihl, Harald Axberg och Christer ”Cralle” 
Sundberg. 

– Möjliggör nödvändiga 
investeringar

Lyckad nyemission för Ahlafors Bryggerier
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SURTE. Hembygd – nå-
gonstans i Sverige.

Så heter den utställ-
ning som invigs på 
Glasbruksmuseet nu på 
söndag.

Unga människor gör 
sina röster hörda om 
vårt gemensamma 
samhälle.

Hembygden är en utmärkt 
utgångspunkt för att samtala 
och engagera sig.

Hembygd – någonstans 
i Sverige är ett projekt som 
drivs av, Annica Carlsson 
Bergdahl och Jerker An-
dersson. Projektet omfattar 
förutom en vandringsut-
ställning också en hemsida, 
pedagogiskt material samt 
en bok. Fokus i projektet 
har varit unga som berättar 
om sin hembygd; på film, i 
fotografier, i intervjuer och i 
egna texter.

– Hembygd för mig är 
Ale i allmänhet och Nol/Al-
afors i synnerhet. Nu bor jag 
i Ölanda, men bodde i Nol 
under hela min uppväxt. Jag 
gick på dagis och i skola där 
innan det blev högstadiet i 
Alafors, berättar Daniel An-

dersson, 22, en av de ungdo-
mar som blivit intervjuade.

– Det är i Ale som jag har 
gjort allting första gången, 
träffat kompisar, kört moppe 
och så vidare.

Finns det någon 
särskild plats som du rela-
terar till när du hör ordet 
hembygd?

– Det skulle väl vara ki-
osken i Alafors i så fall, som 
numera är nedlagd. Det var 
en samlingspunkt och en 
plats där vi hängde. Jag har 
också tillbringat mycket tid 
vid sjöarna – Hultasjön och 
Hältorpssjön.

Vad tycker och tänker 
unga om orten där de bor? 
Hur förhåller de sig till sin 
hembygd? Vill de förändra 
något? Vad är Sverige för 
dem? Hur skulle det kännas 
att tvingas lämna sin hem-
bygd och Sverige? Dessa och 
många andra frågeställning-
ar har projektledarna byggt 
sin utställning kring.

116 ungdomar
Annica Carlsson Bergdahl 
och Jerker Andersson har 
träffat 116 unga som de har 
intervjuat och fotograferat. 
38 av dem har filmats. Alla 
intervjuade har fått välja en 
plats, och berätta om den, i 
det offentliga rummet, för 

att visa var unga gillar att 
vara.

1 200 gymnasieelever runt 
om i Sverige, bland annat 
många från Ale kommun, 
har skrivit om sin hembygd, 
om grannar, om fredagskväl-

lar och dialektala ordlistor.
– Det är sannerligen en 

intressant och sevärd ut-
ställning, som visas i Surte 
till och med den 17 mars. 
En workshop kommer att 
arrangeras den 12 mars, för-

klarar Sofie Phieffer Ritt-
feldt, kultursamordnare i 
Ale kommun.

På vernissagen kommer 
Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande, Isabell 
Korn (M), att invigningsta-

la. Dessutom blir det sång av 
Beatrice Skyman och Ma-
thilda Eliasson från Bohus. 
Besökarna kan också se fram 
emot en guidad visning av 
utställningen.

Hembygd associerar Daniel Andersson till den numera nedlagda kiosken i Alafors. På söndag invigs vandringsutställningen ”Hem-
bygd – någonstans i Sverige” på Glasbruksmuseet i Surte.

Hembygd – någonstans i Sverige
– Utställning på Glasbruksmuseet 
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