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Stor duk (ord. 199:-/st)
Löpare (ord. 79:-/st)

Gardinstång  Ändknopp 

på alla dukar,
löpare, tabletter 
och accessoarer

Den billigaste varan på köpet

 
Gardinlängd
 140x240 cm

Gäller t.o.m. 12/3 2008 med reservation för slutförsäljning, 
lokala avvikelser och tryckfel. Gäller på ordinarie pris, kan ej 

kombineras med andra erbjudanden. www.hemtex.com

Föreläsning om konsumenters rätt
– Och sedan bjöds det rättvisemärkt kaffe
ALAFORS. Vad har vi 
konsumenter för rättig-
heter när en vara eller 
produkt inte motsvarar 
texten i annonsen eller 
om den går sönder?

Om detta och mycket 
annat försökte Tomas 
Borgenstrand från 
Konsument Göteborg 
bringa klarhet i när han 
gästade Medborgarhu-
set i onsdags.

Ett 30-tal pensionä-
rer fanns i salongen för 
att ta del av de råd och 
tips som Borgenstrand 
gav.

Under våren genomförs en 
rad arrangemang för kommu-
nens pensionärer och dagledi-
ga. I onsdags stod konsument-
vägledning på programmet 
och för att få en ordentlig re-
dogörelse i detta snåriga ämne 
hade man bjudit in Tomas 
Borgenstrand för Konsument 
Göteborg. Han kom att tala 
om de lagar och regler som 
gäller vid olika typer av köp 
av varor och tjänster. Borgen-
strand redde också ut en del 
begrepp som man som kund 
bör känna till.

– Öppet köp är något som 
vi oftast tror oss ha rätt till, 

men det är säljarens frivilliga 
åtagande, förklarade Thomas 
Borgenstrand.

Gång efter annan återkom 
han till vikten av att spara kvit-
ton.

Bevishandling
– Det är en bevishandling, be-
tonade Borgenstrand.

Thomas Borgenstrand be-
handlade också frågor kring 
sexmånadersregeln, frivillig 
garanti, konsumentköplagen, 
konsumenttjänstlagen och 
mycket, mycket mer.

Innan den avslutande fika-
stunden passade Inga-Britt 
Karlbom, från Studieförbun-
det Vuxenskolan, på att slå ett 
slag för rättvisemärkt kaffe.

– Kaffet är Sveriges natio-
naldryck och vi dricker 150 
liter per person och år. Kaffet 
är den näst mest sålda råvaran 
i världen, bara oljan är större. 
Då ska vi veta att många 
bönder i tredje världen lever 
i misär, då det tvingas sälja 
kaffe till ett alldeles för lågt 
pris. Vad kan vi göra åt detta 
undrar ni? Jo, eftersom vi är 
världens största kaffedricka-
re, så har vi världens största 
chans att påverka, förklarade 
Karlbom och fortsatte:

– Väljer vi ett kaffepaket 

som är rättvisemärkt innebär 
det att bonden som odlar det 
är garanterad ett pris för sitt 
kaffe som ligger över världs-
marknadspriset. Det garan-
terar också att det inte före-
kommer något barnarbete 
på gården, att arbetarna har 
rätt att organisera sig och så 
vidare. Jag vågar också lova att 

rättvisemärkt kaffe ger en be-
tydligt godare eftersmak.

Nästa arrangemang äger 
rum onsdagen den 12 mars då 
det blir frukostcafé för män i 
Nödinge församlingshem.

Thomas Borgenstrand från Konsument Göteborg gästade 
Medborgarhuset i onsdags eftermiddag för att prata om de 
vanligaste konsumentfrågorna. 
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