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Aktuellt: 

 
26 maj  
18.00 Pubträff: Frankes 
Munkebäcksgatan 10 
   
2 juni 
13.00 Brännboll  
Azaleadalen, Slottsskogen 
 
SOMMARLOV  
 
27 augusti 
18.00 Pubträff: Vinnare  
Håll utkik på hemsidan. 







Prippklubben Grand Open 
 

 
 
Den årliga bowlingturneringen 
2012 hölls på Hisingen den 31 
mars. Lundby Stadium Bowl 
som ligger alldeles intill 
Wieselgrensplatsen är 
hemmabana för Sven 
Henriksson och Tommy Snare 
som visade hur det skall gå till. 

 
 
Vi säger grattis till segrarna i 
herrklassen: Tommy och i 
damklassen Annika. 
 
De utslagna ”åskådarna” njöt 
av underhållningen. 
 

 

Din e-postadress efterfrågas 

 
Styrelsen har funderat på hur 
vi snabbt skall kunna nå ut till 
våra medlemmar med aktuell 
information.  Vi har nu skapat 
en gemensam e-postadress 
och vill gärna ha tillgång till 
medlemmarnas mailadresser i 
syfte kunna göra grupputskick.  
 
Maila din adress till: 
prippklubben@gmail.com 
 
Ange samtidigt om du tycker 
det är OK med utskick via mail 
istället för via det Kungliga 
Snigelpostverket. 
Har du frågor kring detta tveka 
inte att ta kontakt med någon i 
styrelsen. 
 

 

Till Minne av Christer Laitinen 
 

 
 

En kamrat har försvunnit men 
ingen kamrat vem som helst. 

 
Du var med oss i alla 

sammanhang. I pisten, med ett 
bowlingklot, på julfesten, 
jubileumsfesten, med ett 
brännbollsträ i handen, på 
fisketuren, med din MC, 

hållandes en kall pilsner ibland. 
Du var framför oss, bakom oss 

och mitt ibland oss med ditt fina 
leende, kluriga funderingar och 

kloka beslut.  
Du tog ansvar. Du är inte borta 
vi har lånat ut Dig till andra som 

behöver Dig.  
 

Vi glömmer Dig aldrig 
Men det gör ont, mycket ont. 

 
 
 
 
 
 

Hemsedal 
 
Den 22 mars bar det återigen i 
väg till Hemsedal. Fjorton 
förväntansfulla Prippare och 
hangarounds steg på bussen i 
Göteborg för en helg på glid. 
 
Som brukligt grillades det korv 
i backen och det var god buffé 
till middag den första kvällen. 
 

 
 



 
 

 

 
 
 
 

Jubileumsfesten med årsmöte blev en succé 

 
I april i år var det 10 år sedan vi bildade Prippklubben och det firades 
med en hejdundrande fest den 14 april i vår gamla hederliga 
personalpub som numera fungerar som PR-våning för Göteborgs 
Nya Bryggeri. Många kära återseenden gjorde att det kändes nästan 
som vi var tillbaka i tiden på vår fina arbetsplats i Västra Frölunda.   
 
Entrén var smyckad med nostalgi och styrelsen hade dagen till ära 
sammanställt en tidslinje med aktiviteter och händelser år från år. 
 
Festen inleddes med mingel och lite bubbel samt supergoda snittar.  
Tack till Nina & Marc. Därefter fortsatte vi med årsmötet i Blå Salen. 
 

 
      
Efter årsmötet bjöds på klassisk bryggarpytt med Starkpilsner av allra 
bästa kvalitet och till efterrätt serverades Carnegie 175th Anniversary 
Porter med tryffel därtill. En mycket perfekt festmåltid för Prippare! 
 
Efter middagen drog musikunderhållningen i gång. Livebandet 
Danzing La Baz rockade på så att skjortan stod rätt ut och dansen 
var snabbt i full fart.  
 

 
 
Klädseln varierade och Marc gjorde succé i sin gamla processoverall 
från den gamla goda tiden på 1980-talet.  
 
Festen fortsatte in på småtimmarna….. 
 
För dig som är intresserad av att läsa tidslinjen meddelas att den 
kommer att läggas ut på hemsidan. 

Lyckholms fond 

 
Nu är det dags att lämna in 
ansökan om ersättning från 
Lyckholms Understödskassa. 
 
Den som har arbetat på Pripps 
i Göteborg och varit 
långtidssjuk eller drabbats av 
höga sjukkostnader har rätt att 
ansöka om bidrag. 
 
Grundprincipen för utdelning 
är att den ges vid nedsatt 
arbetsförmåga t ex. sjukdom. 
En dagersättning fastställs 
efter antal sjukdagar. 
 
Ersättning kan ges med ett 
engångsbelopp för 
behandlingar inom tandvård 
och sjukvård som inte täcks av 
den gällande tandvårds- eller 
sjukvårdsförsäkringen. 
 
Ansökningsblankett kan fås via 
någon i styrelsen eller hämtas 
från Prippklubbens hemsida. 
 
För den som i dag inte är 
anställd av CSAB krävs ett 
bifogat underlag på att man 
varit anställd minst fem år hos 
AB Pripps Bryggerier, som 
efter danskarnas uppköp blev 
Carlsberg Sverige AB, och på 
bryggeriet i Västra Frölunda. 
 
Ansökan skall vara Styrelsen 
tillhanda senast den 1 oktober. 
 
Självklart är du också medlem 
i Prippklubben. 
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Dags att fräscha upp i 
garderoben? 
 
På Brännbollen finns våra 
profilprodukter för den som är 
sugen på att köpa något nytt. 


