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Nästa möte
Vi ses igen till hösten!
Information om nästa möte
återkommer vi med.

!
!
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CeLIT
CeLIT , Centrum för Logistik
och IT, vill öka
konkurrenskraften genom
nätverkande. Föreningen har
medlemmar från både
näringsliv, offentlig sektor och
akademi. Genom regelbundna
nätverksträffar vill man stärka
regionens gemensamma
attraktivitet och
konkurrenskraft samtidigt som
föreningens medlemmar
kommer varandra närmre.
Bli medlem du också! –
www.celit.nu
CeLIT, Campus Helsingborg
Box 882, 251 08 Helsingborg
info@celit.nu
Tel. 0702-07 43 44

Helsingborgs Bryggeri
En fantastisk försommardag i slutet på maj
träffades vi i Helsingborgs Bryggeris lokaler.
Mötet började med en föreningsstämma och
genomgång av föreningens årsredovisning.
Efter mötet fick vi höra på när Hans berättade
om Helsingborgs Bryggeris historia och
härliga framgång. På bryggeriet brygger man
gott öl med stort hjärta och använder sig
endast av äkta råvaror.
Intresset för bryggeriet har varit stort ända från
början och under treårs jubileet kom det 10 000 personer för att se
hur verksamheten fungerar och få höra dess historia.
Intresset och framgången har varit stor ända från början. Under
bryggeriets treårsjubileum som ägde rum i maj 2014 kom det
10 000 personer, för att se hur verksamheten fungerar och få höra
dess historia. Vid lanseringen av bryggeriets första starköl,
Helsingborgs Lager var efterfrågan fem gånger högre än de kunde
producera. Framgångssagan fortsatte och efter 3 månaders
produktion vann Helsingborgs Lager ett blindtest på Gothenburg
Beer Festival och utsågs där med till ”Sveriges bästa ljusa lager
2011”.
Eldsjälarna bakom Helsingborgs bryggeri tycker om lokala
samarbeten och har tagit fram en lakritsöl tillsammans med
Ramlösa lakritsfabrik, Kaffestout tillsammans med Zoegas
Mollbergs blandning och även en Darkale i samarbete med
Helsingborgsbandet Darkane.
Efter att ha hört denna härliga historia och fått veta mer om
verksamheten bjöds vi in i Oxhallen för ölprovning och öl-tapas.
Tack Helsingborgs Bryggeri för en fantastiskt eftermiddag!
CeLIT önskar Er alla en trevlig sommar!
/Cecilia Boklund

