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Tisdag 28 oktober

Brand i Bohus
Containerbrand i Bohus. Lite 
senare kommer också ett 
larm om en personbil som 
brinner i Bohus.

En man, född 1991 och 
hemmahörande i Nödinge, är 
misstänkt för narkotikabrott, 
eget bruk och innehav.

Onsdag 29 oktober

Skadegörelse
En fönsterruta krossas till 
Bohusskolan.

Lördag 1 november

Plånboksstöld
En kvinna från Kungälv blir 
bestulen på sin plånbok när 
hon handlar på Klädkällaren. 
Brottsrubriceringen lyder 
grov stöld.

Söndag 2 november

Trafi kolycka
På Göteborgsvägen i 
Älvängen kolliderar en per-
sonbil och A-traktor. Flera 
personer tar sig själva till 
akuten på Kungälvs sjukhus. 
Personbilen har körförbud 
och är oförsäkrad. Föraren, 
en man född 1961, saknar 
körkort. 

ALAFORS. 1996 bildades 
Ahlafors Bryggerier.

Ahle Julöl har hängt 
med sedan dess.

– En brygd med stolta 
traditioner och ett öl 
som vi vet uppskattas 
av många, säger An-
dreas Jacobsson som 
framställt årets lokala 
juldryck.

Den första brygden tappades 
i onsdags samtidigt som den 
sjätte och sista brygden fär-
digställdes.

– Totalt producerar vi 
cirka 25 000 halvlitersbutel-
jer som kommer att skep-
pas ut i olika omgångar till 
Systembolagen i Nödinge, 
Kungälv, Bäckebol och Ang-
ered. Vi hoppas även att Lilla 
Edet-borna ska få tillgång till 
Ahle Julöl, säger Mats Pihl.

Vad fi nns att säga om 
Ahle Julöl anno 2014?

– Den är aningen min-
dre rökig än förra året. Vi 

har gått tillbaka mer till ur-
sprunget, förklarar Andreas 
Jacobsson.

Vad karaktäriserar Ahle 
Julöl enligt dig?

– Den är karamellig och 

maltig i smaken. Att vi har 
apelsin som ingrediens skiljer 
sig från våra andra ölsorter 

som vi framställer.
Ahle Julöl brukar falla öl-

recensenterna i smaken med 

Andreas Jacobsson provsmakar årets julöl från Ahlafors Bryggerier, som finns att köpa på Systembolaget från och med i måndags.

Ahle Julöl har anlänt Systembolaget

NOL. En ny pendel-
parkering håller på att 
anläggas i Nol.

Byggnationen pågår 
för fullt.

– Arbetet beräknas 
vara klart inom ett par 
veckor, säger projektle-
dare Christoffer Lars-
son.

I samarbete med Västtrafi k 
bygger Ale kommun en ny 
parkeringsplats för pendlar-

na. Parkeringen kommer att 
bli belägen strax söder om 
rondellen.

– Det blir 60-70 parke-
ringsplatser. Därmed tar vi 
också höjd långsiktigt, säger 
Christoffer Larsson.

– Efter stationerna Nö-
dinge och Älvängen är det 
Nol som har fl est resande. 
Det är inte bara nolborna 
som nyttjar stationen utan i 
stor utsträckning också invå-
nare från Alafors.

Behovet av fl er pendelpar-
keringar är också akut i Äl-
vängen. Upphandling är på 
gång för det projektet.

– Jag hoppas att vi ska ha 
en ny parkering klar redan 
till våren, säger Christoffer 
Larsson.

Fler pendelparkeringar
Den nya parkeringen ska 
ligga på Fabriksvägen, i an-
slutning till viadukten. Det 
innebär således att det par-
keringskaos som många upp-
lever idag undanröjs.

– I samband med att det 
projektet påbörjas byggs 
också en gång- och cykelba-
na samt väderskydd för cyk-
lar. Samtidigt som vi vet att 
många i Älvängen tar bilen 
till pendeln hoppas vi på en 
fortsatt positivt utveckling 
för den nya Madenbussen, 
säger Christoffer Larsson.

Nödinge är den pendel-
station som lockar överlägset 
fl est cyklister.

– Det har nog med typo-
grafi n att göra. Det är rela-
tivt fl ackt där huvuddelen av 
befolkningen bor. Att folk 
väljer att cykla till pendeln 
tycker vi naturligtvis är jätte-
positivt, avslutar Christoffer 
Larsson.

En ny pendelparkering håller på att färdigställas i Nol. Det innebär 60-70 nya parkeringsplatser.

Ny pendelparkering i Nol
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Hos oss är du inte vem som helst
Välkommen in på bankkontoret när du 

har vägarna förbi. Ju mer vi lär känna dig, 

desto bättre råd och lösningar kan vi ge.

Välkommen!

Göteborgsvägen, Älvängen

Tel 0303-624 80

handelsbanken.se/alvangen

Våra öppettider
Måndag 10.00 – 16.00

Tisdag 10.00 – 16.00

Onsdag 10.00 – 16.00 

Torsdag 10.00 – 18.00

Fredag 10.00 – 15.00

en strykande åtgång som 
följd.

– Så är det. Ahle Julöl har 
blivit en klassiker som stick-
er ut. Den har sin självklara 
plats på julbordet vilket för-
klarar att lagret brukar vara 
tömt redan vid lucia, säger 
Mats Pihl.

Det har varit ett händelse-
rikt år på Ahlafors Bryggerier 
som nu går mot sitt slut. In-
vesteringen av nya kombitan-
kar är genomförd och i bruk 
vilket innebär sortiments- 
och kapacitetsökning. 

– Nu har vi Disponent 
Fredings Starkporter som 
står på mognad, redo att le-
vereras till pubar runtom i 
Göteborg inom några veck-
or, avslöjar Mats Pihl och 
tillägger:

– På sikt hoppas vi också 
kunna släppa vår prisade por-
ter på Systembolaget. Kanske 
att det kan bli verklighet re-
dan i början av nästa år.
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TEXT & BILD
JONAS ANDERSSON
jonas@alekuriren.se


