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Tidernas Oktoberfest för hela Jönköping på Elmia i helgen! 
 
Nu till helgen 19-20 september kan alla njuta av en äkta Oktoberfest på Elmia. Det klassiska 
bryggeriet Hofbräu München och Sodexo bjuder upp med umpa-umpa-musik, lederhosen, 
långbord och stora ölsejdlar. Det är fri entré och Länstrafiken kör en specialtur till och från 
festen.  
 
– Oktoberfesten på Elmia Husvagn Husbil var så populär så att bryggeriet stannar kvar och 
tillsammans vill vi nu bjuda alla på en riktigt stor fest med den rätta stämningen, säger Ahmed Aly, 
platschef för Sodexo på Elmiaområdet. 
 
Hofbräu München är ett av Münchens äldsta och mest ansedda bryggerier. De är ett av de sex 
bryggerier som får vara med på den stora tyska Oktoberfesten i München, den traditionella 
ölfestivalen där miljoner människor varje år umgås, äter och dricker gott. 
 
– De är här med sin egen öl och sina egna musiker, så det blir verkligen på riktigt, en härlig, festlig 
upplevelse, säger Ahmed Aly. 
 
Oktoberfesten hålls i ett stort partytält på Elmia med plats för 1 500 gäster. Entrén är gratis, och 
förutom öl och musik dukas det upp med traditionell tysk mat – korv, sauerkraut och andra tyska 
läckerheter. 
 
Den stora festen börjar på fredagen i after work-stil och insläpp från klockan 17. På lördagen, 
samma dag som Oktoberfesten startar i Bayern i Tyskland, öppnar partytältet klockan 16 och 
tempot skruvas upp till en feststämning helt på topp. 
 
Oktoberfestbussen körs av Länstrafiken till och från Jönköping, Huskvarna och Elmiaområdet båda 
kvällarna, enligt Länstrafikens ordinarie taxa.  
 
– Vi är mycket glada att kunna erbjuda detta i Jönköping och ser fram mot en toppenhelg med alla 
som vill komma hit och njuta, umgås och uppleva vår fina festmiljö på Elmia. Det här ska också bli 
ett återkommande evenemang som sätter Jönköping och Elmia på kartan, så att besökare från 
hela Sverige kommer hit och firar Oktoberfest hos oss, säger Ahmed Aly. 
 


