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Alltid rätt! 
 
 
 

På den alltid lika 
intressanta och väl 
uppdaterade sajten, 

Ofiltrerat -  
En öldrickares tankar 
http://www.ofiltrerat.se/ 

 
 
 
 
 
 
 

Gick det att läsa följande 
från Stockholm Beer 

Festval 2008, 
”Killen som jag pratade 
med från Grebbestads 

Bryggeri var ingen vidare 
säljare, han verkade 

närmast blyg och ville 
helst gömma sig bakom 
disken. Men öl hade de: 
Prippklubbens öl (som 
jag skrivit om här) har 
åter bytt namn, nu till 

Göteborgs Nya 
Starkpilsner. Ölen hade 
en helt annan karaktär 

med betydande mängder 
tysk humle och inte alls 
den klassiskt svenska 

maltighet som jag väntat 
mig.” 

 
 

 
 

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 önskar en trevlig läsning!

Styrelsen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vinnaren i Pubbedömningen 07/08   

 
 
 
 
 
 
 
 
Lördagen den 30:e augusti 
var det alltså dags att fira 
säsongens vinnare i vår 
omtyckta pubbedömning.  
 
Det är med glädje vi får 
presentera vinnaren för  
säsongen 20007/2008. 
Plankan Kök & Bar  
 
Som vanligt började vi 
alltså höstens träffar hos 
vinnaren från säsongen 
som gått. Klockan 18.00 
började skaran festsugna 
samlas vid Kommendörs-

Same same 
but different! 

 

De allra flesta känner väl 
redan till att Carlsberg har 
haft synpunkter på 
föreningens goda öl. 
Dansken har hävdat 
varumärkesintrång 
gällande registrerade 
namn för varugruppen öl 
som innehåller orden 
Pripp eller Pripps. De 
gröna kunde alltså inte 
tolerera namnet 
Prippklubbens 
Starkpilsner och ville 
överhuvudtaget inte ge 
oss tillåtelse att använda 
föreningens namn på 
etiketten. Vi bytte namn 
på ölet eftersom en rättslig 
strid hade varit omöjlig för 
oss att vinna. 

Prippklubbens öl heter 
numera Göteborgs Nya 
Starkpilsner med oförändrat 
artikelnummer: 81881-01 
och du vet väl att det går att 
beställa på Systembolaget 
över hela landet nu.   
 
Läs pressreleasen på 
http://www.newsdesk.se 
sökord: Prippklubben 
 

gatan 12 i Majorna.  
 
 Drygt ett 20-tal var det 
som hade hörsammat 
inbjudan till pubträff. 
Att det var uppskattat får 
väl utläsas i det inlägg 
som finns att läsa på 
Prippklubbens hemsida. 
- - - 
TACK & BOCK!! 
 
Det är med varm hjärta 
man skriver detta. 
Plankan utsedd som 
vinnare i pubbedömningen 
07/08! Tack alla goa 
gubbar & gummor i 
prippklubben!! 
Vem kunde ana det när ni 
i höstas besökte oss för 
lite god mat & pilsner. 
 
Spända på vad som 

egentligen skulle ske när 
ett helt gäng entusiaster 
av Göteborgsk ölkultur 
skulle besöka Plankan var 
undertecknad med 
personal redo. Kylarna var 
laddade med den "rätta" 
pilsnern, för detta glada 
gäng vet minsann vad 
dom vill ha! 
 
Kvällen flöt på och alla var 
glada, precis som sig bör.
När det var tid för 
hemgång fanns det 
knappt några 
Prippklubbens kvar! 
Så detta besök kändes 
säkert av även nästa dag, 
för en del..... 
 
 
      Välkomna tillbaka 
             önskar 
   Hasse med personal. 

prippnytt@prippklubben.se 
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September månads utskick 

innehåller utöver Prippnytt 

följande: 

 Kalendarium 

 Inbjudan till Julfest  

 Inbjudan till Extra 
medlemsmöte.  

 Årsavgift 2009 

Smakar tydligen 
bäst tillsammans 

med vår kära 
starkpilsner. 

Allt enligt Maria 
Haldensten 
På GP.se 

Senaste nytt när det gäller 
bryggeriplanerna är att 
bryggeriaktiebolaget är 
bildat. Arbetet med att hitta 
rätt styrelseordförande 
pågår för fullt. Göteborgs 
Nya Bryggeri kommer att 
emittera 177 000 aktier och 
när kapitalet är säkrat skall 
det inte dröja länge förrän vi 
åter kan känna 
vörtkokningens underbara 
maltdoft. Alla medlemmar i 
PrippInvest (som betalt) 
kommer att få affärsplanen 
med detaljerad information 
om projektet. Har du missat 
att gå med i klubbens 

Sommaren har bjudit på 2 
riktigt trevliga inlägg på 
GPs webtidning. 
 
Först ut var Thomaz 
Grehns artikel         
Svenskt öl i världsklass
 
” Hoppsan, här råkade vi 
rafsa med oss en tistel 
som åttonde blomma i 
midsommarbuketten. De 
sparkade Pripps-
arbetarna, som vägrade 
lägga sig ner och dö när 
Carlsberg lade ner deras 

Vi hörs och syns i media 

Utskicket var lite tjockare 
denna gång och det är väl 
aldrig helt fel… 
 
Styrelsen har beslutat att 
det nu är läge att samla 
medlemmarna i ett för 
föreningen viktigt beslut. 
 
Då Göteborgs Nya 
Bryggeri AB är bildat är 
det dags för oss 

Extra insatt medlemsmöte den 16/10

stödförening men är 
intresserad av att ta del av 
affärsplanen? Hör i så fall 
av dig till 
info@gbgnyabryggeri.se 
eller till Nina på telefon: 
0709-70 69 90.  Du som 
saknar möjlighet att gå in 
som direktinvesterare är 
alltid välkommen att visa 
ditt stöd genom att bli 
medlem i PrippInvest. Du 
betalar in 500 kr för 
livslångt medlemskap, du 
stöder Prippklubben och 
du blir indirekt delägare i 
bryggeriet. 
www.prippinvest.se  
 

 

 

 

Vill bara påminna om att 
följande pubar kommer att 
besökas den kommande 
säsongen. Vi har kommit att 
kalla dem                    
Favoriter i repris… 

September Jamesons 

Oktober          Halta Lotta

Januari          Rover 

Februari         Beefeater  

Mars             Bowling 

April            Kråkan 

Maj             Paddington

bryggeri, har hållit liv i sitt 
varumärke på bohuslänsk 
ort. Om allt går som de 
tänkt blir det snart olydig 
comeback i Göteborg. 
Håller inte i samma klass 
som de övriga sju, här 
finns lite taggar och 
törnen. Men det stora 
hjärtat och det låga priset 
förlåter skavankerna.” 
 
Därefter valde Maria 
Haldensten att skriva om 
oss i sin krönika 
Dödshot från en 
mussla? 

“ Till kokningen duger 
såväl folköl som starkare 
varor, men av såväl 
nostalgiska som 
lokalpatriotiska skäl kan 
jag rekommendera 
Prippklubbens 
starkpilsner - som då 
naturligtvis även är ett 
passande dryckesval.” 
 

medlemmar att ta ställning 
till hur stort vårt 
engagemang skall vara 
eller se ut.  
 
Beslut om investeringar är 
något som vi tillsammans 
måste besluta om. Det är 
alltså dags för oss i 
Prippklubben att formellt 
bestämma vad vår  
gemensamma vilja är… 

 
 
 
 
 
 
 

Saxat från GP.se 
artikel. 

Svenskt öl i 
världsklass 

 
Mvh Redaktionen 

 

 
Gamla goda tiden… 


