SUCCÉ. Ulf Stenerhag har aldrig varit en stor
ölfantast men han var nyfiken på att lära sig mer om
processindustrin. Not for Sale Ale blev en större
framgång än han hade kunnat drömma om.
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Ulf gör en öl
som gör gott
I många år hade företagsledaren Ulf Stenerhag funderat på hur han skulle
kunna uppmuntra sina anställda att engagera sig ideellt i socialt arbete.
En dag kom han på lösningen. Öl.
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och drivas av personliga värderingar.
vänner och några ölkännare valde ut en
Att ta ansvar och göra något för andra
vinnare i april. Sedan dess har allt gått
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Det är väldigt lätt att liknande idéer
med projektet tilltalade beslutsfattare
från arbetsmöten aldrig blir genomoch mediafolk visste vi, men skulle den
förda, men jag är lite envis. Seminarierna gillas av folk utanför storstäderna, helt
kändes enklast att börja med och det
enkelt bli en folköl?
visade sig sedan bli starten på ölprojektet.
Jag lastade åtta backar i bilen och
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i flera år, träffade jag förra sommalilla närbutiken i Stjärnsund, en by
ren Dave Batstone från
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tillverkar vi också ett alkohol
han ville komma.
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sundskiosken tar kampen mot trafficking.” Då fick jag nästan tårar i ögonen
och beställde åtta backar till. Nu började
kunderna komma från Borlänge och
Falun. Människor åkte flera mil för en
folköl. Det kändes helt absurt.
Nu har vi tillverkat omkring
10 000 flaskor och flyttat till bryggeriet
Eskilstuna ölkultur. Antalet försäljningsställen ökar trots att vi inte har
hunnit jobba med försäljning. Butiker
och restauranger hör av sig själva.
Hela vinsten går till Not For Sales
arbete mot trafficking i Rumänien.
Ryktet om ölen har också spridit sig till
andra länder och nu diskuterar vi licensbryggning med bryggerier i Tyskland,
Belgien och Holland. För några veckor
sedan fick jag ett samtal från Uganda.
Nu under hösten jobbar jag till
sammans med en grupp volontärer med
att bygga upp ett ambassadörskap. De
som vill göra något för projektet kan bli
ambassadörer och marknadsföra ölen
i sitt nätverk. Det här blir en form av
kommersiellt volontärsarbete som jag
tror väldigt mycket på.
Not For Sale Ale har blivit en framgång som jag inte kunnat drömma om.
Projektet handlade från början om att
inspirera mina anställda att engagera sig
och ta socialt ansvar.
Vi är bara 14 anställda, tänk vad stora
företag kan göra. Jag blir extremt glad
om jag är inspirationskälla för andra
företagsledare. Alla kan göra något. Jag
gjorde en öl.”
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