
Pressmeddelande den 28 mars 2020

Hemleverans av öl blev en lyckad satsning 
för Hönsinge Hantwerksbryggeri.

I tider när många tvingas vara hemma och efterfrågan från krogar 
minskar, föddes idén om hemleverans av öl. Konceptet som lanse-
rades för en vecka sen, har blivit mycket uppskattat. 

Covid-19 påverkar oss alla. Med minskad efterfrågan från våra samarbetspartners i 

hotell- och restaurangbranschen samtidigt som många tvingas att vara hemma, 

försökte vi hitta ett nytt sätt att nå ut med vårt öl. Vi såg att många krogar erbjöd 

hemleverans av mat och tänkte att det borde fungera även för öl, säger Magnus 

Servin, VD och medgrundare. 

Sen en vecka tillbaka har bryggeriet erbjudit fri hemleverans av lätt- och folköl, till 

stora delar av Skåne. 

Vi kollade först med kommunens alkoholhandläggare så att vi fick göra det. Efter 

ett positivt besked, byggde vi snabbt ihop en webbshop där beställningar och 

betalningar hanteras. Vi lanserade konceptet i Sociala medier och därefter började 

beställningarna trilla in. Hittills har vi kört ut över 50 hemleveranser och fler är på 

gång, fortsätter Magnus.

Satsningen har blivit så lyckad att bryggeriet nu kommer fortsätta med sitt nya 

koncept även framåt.

Nu när vi tvingas tänka annorlunda och hitta nya sätt att arbeta är är jag helt över-

tygad om att det kommer något bra ut ur det. Vi har även börjat erbjuda våra öl i 

REKO-ringar i Ystad, Trelleborg, Vellinge, Höllviken, Falsterbo, Limhamn och Malmö, 

avslutar Magnus. 

Kontaktperson: 

Magnus Servin, 0722-400560

info@honsingehantwerksbryggeri.se

Bilder/logotype: http://honsingehantwerksbryggeri.se/files/hemleverans.zip

Webbshop för hemleverans: https://honsingehantwerksbryggeriab.selz.com

Hönsinge Hantwerksbryggeri brygger och säljer lätt-, folk- och starköl till ett 50-tal lokala res-

tauranger, caféer och livsmedelsbutiker. Bryggeriets öl finns på 11 Systembolag samt i beställn-

ingssortimentet. Bryggeriet arrangerar bryggkurser, föreläsningar, ölprovningar och har gårds-

försäljning av lätt- och folköl. Sen 2015 finns bryggeriet i den gamla smedjan på Jordberga Gods, 

Klagstorp där det produceras 32 000 liter öl per år.

www.honsingehantwerksbryggeri.se
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