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Egen öl till PalmFestivalen

Firandet av årets PalmFestivalen blir inte som trelleborgarna och 
besökare är vana vid. Istället för att trängas och ha trevlig på gator 
och torg i Trelleborg, firas årets festival på hemmaplan. För att kunna 
skapa gemenskapskänsla, fast på avstånd, så har Hönsinge Hantwerks-
bryggeri tagit fram en öl speciellt för PalmFestivalen.

”- PalmFestivalen är årets fest i Trelleborg. En del av festligheten är att man kan träffa 

vänner och ta en öl. När nu årets festival kommer firas lite mer digitalt, så tänkte vi ge 

trelleborgarna möjligheten att i alla fall få dricka samma öl” säger Magnus Servin, VD 

och grundare till Hönsinge Hantwerksbryggeri AB.

PalmFestivalen firas traditionellt sett sista helgen i augusti och brukar fylla gatorna i 

Trelleborg med glada människor. Årets festival blir mer digital och får firas via sociala 

medier under #PalmFestivalen2020.

” – Vi är givetvis glada över detta initiativ. Tänk att sitta och dricka PalmFestivalölen 

och lyssna till Perikles. Nästan som att vara i festivaltältet, fastän man är hemma” säger 

Mia Melander, festivalgeneral för PalmFestivalen.

Ölen kommer inte finnas på hyllorna på Systembolaget, utan måste beställas via Sys-

tembolaget privatimport. Det är en ljus lager (4,8 %) och kostar 28 kronor/flaska. För 

varje såld flaska kommer 2 kronor gå till den ideella föreningen PalmFestivalen Trelle-

borg.

” – När det inte blir som man planerat, får man göra det bästa av läget. Detta blir ett 

sätt att kunna skapa en känsla av gemenskap fastän man håller distans.” säger Lasse 

Svensson, festivalgeneral för PalmFestivalen.

PalmFestivalens egen öl finns att beställa via Systembolagets hemsida, privatimport. 

Hönsinge Hantwerksbryggeri utlovar snabb leverans vid beställningar, men tänk på att 

Systembolagets handläggningstider är 7-10 dagar. Instruktioner finns på www.hons-

ingehantwerksbryggeri.se/palmfestivalen
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