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ALAFORS. Den största 
investeringen sedan 
grundandet 1996.

Nu är de nya kombi-
tankarna på plats.

– Allt har gått precis 
som planerat, säger 
Mats Pihl, projektledare 
på Ahlafors Bryggerier.

De nya kombitankarna, som 
ersätter de tidigare jäskaren, 
har inneburit en investering 
för det lokala bryggeriföreta-
get på cirka 700 000 kronor.

– Kombitankarna möj-
liggör en större årsvolym 
och att vi kan producera fl er 
sorter, förklarar Christer 
”Cralle” Sundberg.

Ahlafors Bryggerier kan se 
tillbaka på en mycket lyckad 
sommar. Förmodligen bi-
drog det varma vädret till en 
ökad försäljning av öl på kro-
gar och Systembolaget.

– Inför sommaren tog vi 
fram Ahle Slåtteröl och Ahle 
Sommarspetz till försäljning 
på Systembolagen i Nö-
dinge, Kungälv och Bäcke-
bol. Vi har inget kvar i lager, 
konstaterar Mats Pihl.

Sommarens stora succé 
har annars varit Ahlafors 
Lingoncider, som nu fi nns 
att köpa på halvlitersbuteljer 
på ovan nämnda Systembo-
lag.

– Lingoncidern har fått en 
otroligt bra respons, säger 
Christer Sundberg.

Senare i höst kommer 
Ahlafors Bryggerier att lan-
sera Disponent Fredings 
Starkporter på fl aska. Detta 
öl diplomerades på Göte-
borgs Porterfestival förra 
året.

– Inledningsvis kommer vi 
enbart att sälja det till restau-
ranger och pubar, sedan får 
vi utvärdera om det kan bli 
en produkt även för System-
bolaget, avslutar Mats Pihl.

JONAS ANDERSSON

Christer ”Cralle” Sundberg och 
Mats Pihl.

Bra sommar 
för Ahlafors 
Bryggerier

NÖDINGE. – Vinner vi 
valet kommer vi att 
teckna ett centralt 
kollektivavtal med 
kommunal, där rätten 
till heltid står i fokus, 
lovade biträdande parti-
sekreterare Ylva Thörn 
(S) när hon gästade Ale i 
onsdags.

Just heltidsfrågan dis-
kuterades fl itigt under 
det arbetsplatsbesök 
som Socialdemokrater-
na gjorde på Vikadamm 
i Älvängen.

Senare på kvällen 
höll S ett valmöte och 
samlade trupperna inför 
valets slutspurt.

Ylva Thörn satte extra färg 
på Socialdemokraternas val-
arbete på Ale Torg. Hon är 
nu återigen engagerad i kom-
munpolitiken i Huddinge 
efter att ha stått åt sidan un-
der sina år som ombudsman 
och förbundsordförande för 
Svenska Kommunalarbeta-

reförbundet (1996-2010).
– Det ska bli väldigt roligt 

att verka lokalt igen. Hud-
dinge är en expansiv kom-
mun med över 100 000 in-
vånare. Idag är det alliansen 
som styr och vi behöver fem 
mandat för att ändra på det, 
vilket blir svårt – fast inte 
omöjligt, sa en motiverad 
Ylva Thörn, 60.

Samtalsämnena kretsade 
som vanligt om jobben, sko-
lan och äldreomsorgen.

– Jag upplever en frustra-
tion i samhället. Det fi nns en 
gruppering som känner sig 
utanför och det måste vi änd-
ra på. Fler jobb är lösningen, 
inte minst för den yngre ge-
nerationen. Därför går vi till 
val med en 90-dagarsgaranti 
som ska ge ungdomar jobb/
praktik eller utbildning inom 
tre månader. Det måste fi n-
nas en handlingsplan för alla, 
menade Ylva Thörn.

Just frustrationen tror 
hon är skälet till att närmare 
20% av väljarna fortfarande 
är osäkra och ännu inte har 
bestämt sig för vilket parti 
som ska få rösten.

– Som arbetslös känner 
du ingen delaktighet. Vi 

står därför fast vid vårt mål 
att halvera arbetslösheten 
från dagens 8% till 4% un-
der mandatperioden. Vi vill 
till exempel öppna grän-
serna mellan forskning och 
näringsliv, satsa på innova-
tionsstöd för att underlätta 
för prototyper att bli skarpa 
produkter. Vi vill få igång 
industriutvecklingen igen 
som tidigare varit så stark i 
Sverige.

Dagen började annars på 
äldreboendet Vikadamm i 
Älvängen, där S-delegatio-
nen visades runt och fi ck 
träffa en personalgrupp.

– De vittnade om en tuff 
arbetssituation med många 
och stora förändringar som 
varit kännbara. Vi pratade 
också om rätten till heltid 
och att vi måste fortsätta 
strida för kvinnors möjlig-

het att försörja sig på sin lön. 
Samtidigt tar jag med mig 
det otroliga engagemanget 
som fi nns hos personalen, 
berättade Ylva Thörn.

Otrygghet
Oppositionsråd Paula Örn 
(S) oroar sig för utvecklingen 
i Ale kommun där tim- och 

visstidsanställningar fortsät-
ter att öka.

– Otryggheten breder ut 
sig och allt färre kan planera 
för sin framtid.

Kvällen avslutades med ett 
valmöte i Ale Kulturrum där 
Ylva Thörn och Paula Örn 
talade. För underhållningen 
svarade Jan Sikking Trio.

– Socialdemokraternas biträdande partisekreterare, Ylva Thörn, gästade Ale

Heltidsfrågan i fokus
Socialdemokrater som är redo för valspurt. Jim Aleberg, kandidat till regionfullmäktige, Paula Örn, partiets listetta till Ale kommunfullmäktige, Ylva Thörn, biträdande 
partisekreterare och Jörgen Hellman (S), riksdagsledamot som ansöker om förnyat förtroende.

Som arbetslös 
känner du ingen 
delaktighet. Vi 
står därför fast 

vid vårt mål att halve-
ra arbetslösheten från 
dagens 8% till 4% under 
mandatperioden.
YLVA THÖRN
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