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prippnytt@prippklubben.se

PrippInvest

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 klubb den senaste tiden.

Vi vill också passa på att önska alla medlemmar en riktig skön sommar!

Styrelsen

www.prippinvest.se
Långsiktiga
storinvesterare är varmt
välkomna, men du kan
även gå in som liten
direktinvesterare för
5000 kr och uppåt.
Kontakta
Nina Rothausen på
telefon: 0709-706 990
eller via e-post:
info@prippinvest.se

Nu har det hänt!
Med årsmötet i ryggen
bildades den 14 april den
ideella stödföreningen
PrippInvest. Föreningen
vars syfte är att stödja och
stärka Prippklubben i dess
planer på att starta
Göteborgs Nya
Bryggeri.
En mycket namnstark
styrelse skapar fina
förutsättningar i det
framtida arbetet.
President: Bill Larsson
Administrator: Nina Rothausen
Ledamot: Carina Pettersson
Ledamot: Thomas Björkman
Ledamot: Lars Erik Olsson

PrippInvest är helt
webbaserad och all
kommunikation med
medlemmarna sker via
hemsidan, allt för att
minska ner
administrationen men
framförallt för att minska
kostnaderna.

www.prippinvest.se
När du väljer att gå med i
Prippinvest betalar du 500
kronor och är därefter
medlem på livstid.
Förutom fortlöpande
information om projektet
kommer du att få vara
med om

specialarrangemang.
Självklart vill du väl vara
med på invigningen och
vid lanseringar av nya öl?
Här är inte allt klart ännu,
men det kommer att bli kul!
Det här är inte bara en
chans för Prippklubbens
medlemmar, att med den
lilla penningen stödja och
hjälpa våra bryggeriplaner,
utan en chans för alla góa
göteborgare att bli
delaktiga.
Låt oss tillsammans skapa
Göteborgarnas nya
bryggeri. Låt PrippInvest
bli en folkrörelse!

Låt oss brygga en framtid…

Om allt går enligt
planerna kommer vår
första brygd vara färdig
till början av juni 2009.
Det kommer att bli gott!
Porter, ale, mörk lager
och pilsner, ja det
återstår att se vilket som
blir först.

Redan i oktober månad
bildades, på uppdrag från
Prippklubbens styrelse, en
Bryggerigrupp. Denna
grupp har sedan dess
arbetat hårt och medvetet
för att ge föreningens
bryggeriplaner substans
och innehåll. Du har
säkerligen redan stött på
delar av dess arbete i
form av enkäter,
uppskattad information vid
årsmötet, och det extra
medlemsmötet i april.
Idén kring PrippInvest har
blivit en av stöttepelarna i
projektet. Denna
stödförening skall ge
möjlighet till alla att känna
sig delaktiga och med när
vi nu drar i gång
Göteborgs Nya Bryggeri.

Vi har inte alla råd att
slänga upp stora summor
till investering, men alla
med intresse och vilja kan
vid ett tillfälle spendera
500 kronor för en sak man
brinner för.

vänner och bekanta på
detta ”Once in a lifetime” projekt. I utskicket finner
du 5 stycken
informationskort i visitkorts
storlek.

LÅT HJÄRTAT VA’ ME’!
Lyder föreningens
grundtes. Ett budskap
som vänder sig även till
alla utanför vår
gemenskap i
Prippklubben. Vi vill med
alla intresserades hjälp
tillsammans skapa
Göteborgarnas nya
bryggeri. Därför är det
viktigt att du går med i
Prippinvest, men också att
du drar med alla dina

Dina 500 kronor
tillsammans med alla
andras kommer att öka
Prippklubbens inflytande
över detta stolta projekt.
Så låt oss helt i enlighet
med våra stadgar brygga
oss en framtid…

Prippnytt
Prippklubben,
så mycket mer än
bara öl!

Nr 8 2008

Bowling - krönika
I bowlingturneringen
kämpades det på. En del
hade vanan inne och en
Då har det varit den årliga del hade mindre vana att
bowlingturningen, ett roligt bowla. Den senare
inslag i tillvaron.
kategorin tillhör jag. Men
det gick någorlunda bra
Många glada människor
ändå, jag slog inte ner en
var med och bowlade.
enda stackars människa
Det fanns även de som
med klotet. Alla överlevde.
inte bowlade utan var bara
De som det gick bäst för
där och utgjorde ett
var vinnarna: Toni K
trevligt sällskap. I
(herrklassen) och
atmosfären kändes det
Gunilla C (damklassen).
tydligt att det var ett
De sopade banan med
festligt gäng som hade
oss andra.
sammanstrålat. I baren
serverades det givetvis
det goda ölet från
Prippklubben. Pumparna
gick för högtryck.

Efter prisutdelningen drog
karaoken igång. Där var det
fullt drag. De ska ha en
eloge de som vågade sig
upp för att sjunga och
underhålla oss andra. Själv
stannade jag kvar nedanför
scenen och hejade på och
dansade. Det var en trevlig
kväll och jag ser fram emot
nästa års bowling.
Hoppas vi syns!
Monica Wahl.

GP - Två dagar den 9 februari + lite till…
Senaste gången GP skrev
om oss var när det var
dags att brygga
den sista brygden på
Pripps i Göteborg.
Nu har föreningens öl och
våra framtidsplaner väckt
tidningens intresse på
nytt. Den 9 februari kunde
man läsa om
Oceanbryggeriet, Dugges
och Prippklubben i GP:s
Två dagar.

Hela reportaget går att
läsa eller ladda ner från
hemsidan.
.

Ett spännande reportage
väl värt att läsa.
Nog har de tagit ut de
journalistiska svängarna
något, men allt för ett
spännande reportage och
i all välmening. Om det
inte framgår så lever
Pr(ipp)klubbens
Starkpilsner vidare och
våra planer står fast...

Den 2 april var det dags
medlemmarnas stora dag,
årsmötet.
Gällande uppslutningen
fanns mer att önska, då
många spännande ting
sker i vår förening. De
närvarande var desto mer
på hugget. Bryggeriplanerna avhandlades
med stort intresse, efter
en målande presentation
av Marc Rothausen.

Pubträffar och brännboll
Vårsäsongens pubträffar
blev inte lika många som
vanligt då vi valde att ha
ett extra medlemsmöte.
Pubträffen på fd GKSS i
Långedrag utgick och
träffen på ”Cheers” senare
lades till maj månad.
I väntan på resultatet från
den i dagarna besökta
”Cheers” har vi ännu
ingen vinnare för
säsongen 07/08.

Den vinnande puben
presenteras inom kort på
hemsidan och kommer att
återbesökas med pompa
och ståt den 30 augusti.
Följande pubar kommer
att besökas under höst/vår
08/09:
Sep - Jamesons
Okt - Halta lotta
Nov - Julfest
Jan - Rover
Feb - Beefeater Inn
Mar - Frölunda Bowling

April - Kråkan
Maj - Paddington
Många kära återbesök
denna säsong.
Vid sidan av julfesten kan
bara brännbollen
konkurrera i popularitet
hos Prippklubbens
medlemmar. Nu är det
dags igen. Den 14 juni
ses vi alla för Brännboll i
Azaleadalen. Tiden är
satt till klockan 13.00.

Mvh Redaktionen

