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Ingen bowling?
Tyvärr måste vi meddela att
det eventuellt inte blir
någon bowling i mars
månad.
I skrivandets stund vet vi
inte om Frölunda Super
Bowl kommer att vara öppet
i mars månad.
I augusti öppnar de i Sisjön
som planerat, men vi vet
inte om de tvingas stänga
redan till helgen på Frölunda
Torg. Vi ber er därför följa
utvecklingen kring mars
månads event via webben.
Information kommer att
finnas på föreningens
hemsida och på
facebooksidan.

Tyvärr blir Prippnytt lite
tunn denna gång då vi
saknar inskickade reportage
och bilder. Vill du vara med
och utveckla Prippnytt?
Kanske skriva, ta bilder mm.
Hör av dig till styrelsen eller
redaktionen
Januari månads utskick
innehåller utöver Prippnytt
följande:
 Kalendarium
 Inbjudan årsmöte.

Eftersom alla våra medlemmar inte har möjlighet att läsa på vår hemsida har vi
gjort ett sammandrag av de aktiviteter som hänt i och kring vår kära klubb den
senaste tiden.
Vi önskar en trevlig läsning samt en underbar Vårvinter 2011!
Styrelsen

Julfest med anor!

Klubbens traditionella
julfest gick som vanligt av
stapeln på Prippen.
Närmare 70 personer
anslöt och stämningen
infann sig direkt. När
Pripparna samlas i
lokalerna på J.A.Pripps
gata är det som om tiden
har stått still. I år var det
även nostalgivisning i Blå
Salen av de 25 år gamla
bilderna från bryggeriets
glans dagar. Många skratt
och applåder hördes när

kända Prippsprofiler
visades på bild.
Stor saknad kändes i
mångas hjärtan när
produktionsbilder från
olika avdelningar av vårt
fina bryggeri visades. Det
var sannerligen en härlig
arbetsplats och många
minnen väcks när man får
se det här.

Julbordet var naturligtvis
utmärkt gott med både
Julöl och Göteborgs Nya
Starkpilsner därtill. Efter
sittningen blev det
självfallet trevligt samkväm
i ”personalpuben” och alla
kände sig så hemma!
.

Göteborgs Nya Bryggeri
Vi har nu uppdaterat
affärsplanen för
Göteborgs Nya Bryggeri.
Alla som är med i
PrippInvest har fått den
och de Prippare som ännu
inte gått med i vår
stödförening ombedes att
göra det så snart som
möjligt. Medlemsantalet
börjar nu närma sig 300.
Arbetet med att hitta rätt
investerare fortgår och
inom en snar framtid
kommer vi att träffa ett
par större potentiella
investerare som vi hoppas
skall bli våra första
storinvesterare.

Vi fortsätter att sprida
budskapet genom
Göteborgs Nya
Starkpilsner. I utskicket
finns vårt nya
produktinformationsblad.
Tanken är att det skall
finnas tillgängligt på
hemsidorna så att alla kan
printa ut och sprida till sina
favoritrestauranger. Det är
mycket viktigt att vi hjälps
åt att få in ölet på fler och
fler ställen. Vi måste synas
mycket mer på krogarna.
Här följer en aktuell
kroglista på ställen som
saluför Göteborgs Nya
Starkpilsner (januari 2011).

Old Beefeater Inn
Le Village Wine Bar
The Flying Barrel
Hotel Eggers Bar
Kellys
Restaurang Lilla Linné
Restaurang Carnegie Kaj i
Novotel
The Dubliner på Landvetter
Flygplats
The Golden Days
Haket
Tullen
Kråkans Krog

Listan bör kunna bli
dubbelt så lång inom
kort om alla hjälper till.
Så snart ni vet om nya
ställen som har ölet,
skicka ett sms eller ring
till Peter Thulin, som
ansvarar för
krogkollen, telefon:
0707‐190509.
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