
alekuriren  |   nummer 43  |   vecka 50  |   20088

Vi har öppnat vår web-shop!

www.aleridsport.nu

Vard 12-18, Lörd 10-14 • Starrkärr 103 Älvängen • 0303-742830Vard 12-18, Lörd 10-14 • Starrkärr 103 Älvängen • 0303-742830

I samarbete med 
Lottas Foto ordnar vi 

GRATIS
 Lucia-fotografering av din hund eller 

katt, här hos Ale Ridsport på lördag kl.10.00. 
Drop in! Vi bjuder på kaffe och pepparkakor! 

Medtag ev. eget glitter, krona, 
tomteluva el. dyl. för att få det 

perfekta julkortet! 
            Hjärtligt välkommen!

ÄLVÄNGEN. Alevira – 
Rättvis handel rustar 
för julruschen.

Butiken fylls av varor 
från jordens alla hörn.

– Här finns ett gott 
alternativ. Den som 
köper våra produk-
ter handlar med både 
hjärta och hjärna, säger 
handledare Rigmor 
Zakrisson.

Alevira är fortfarande en 
okänd affär för många alebor. 
Butiken slog upp dörrarna i 
mars förra året och drivs 
som ett socialt arbetskoope-
rativ. Som arbetsplats är det i 
första hand till för dem som 
hamnat utanför arbetsmark-
naden och som har sin för-
sörjning genom exempelvis 
aktivitets- eller sjukersätt-
ning. Medlemmarna på Ale-
vira har valt att göra en ideell 
arbetsinsats. Kooperativet er-
håller visst stöd från kommu-
nen.

– I övrigt gäller affärsli-
vets villkor för Alevira, säger 
Rigmor Zakrisson.

Alevira har skaffat sig en 
alldeles egen nisch där tyngd-
punkten ligger på rättvis han-
delsvaror och rättvisemärkta 
produkter. Det finns också 
en avdelning med hantverk, 
alster som medlemmarna 
själva har tillverkat.

– Det är en avdelning som 
är skild från rättvis handel 
och som vi hoppas kunna 
utveckla i framtiden, säger 
Renée Eklund som själv har 
en förkärlek att göra silver-
smycken.

Butiken, som finns i före 
detta Älvlekens lokaler på 
Norra Torget i Älvängen, 
följer IFAT:s regler. IFAT är 
det globala nätverket för rätt-
vis handelsorganisationer.

– Den som köper en vara 
hos oss kan göra det med gott 
samvete. Producenterna får 
vettigt betalt, det förekom-
mer inget barnarbete och så 
vidare. Hela idén grundar 
sig på FN:s konvention om 
mänskliga rättigheter. Inom 
rättvis handel tas givetvis 
också en ekologisk hänsyn. 
En hel del rättvis rättvise-
märkta produkter är dessut-

om kravmärk-
ta, säger Patrik 
Orréus.

På hyllorna 
hos Alevira finns 
allt från kaffe, te 
och choklad och 
andra livsmed-
el till presentar-
tiklar och vackra 
och användba-
ra hantverkspro-
dukter.

– Responsen 
som vi får från 
våra underbara 
kunder sporrar 
oss. Det är många 
som är glada över 
att rättvis handel 
finns i Ale, så att 
de slipper åka till 
Göteborg, säger 
Rigmor Zakris-
son och fortsätter:

– Det som är roligt är att vi 
har en väldigt blandad kund-
grupp. Det kommer folk i alla 
åldrar och handlar.

Alevira tar gärna emot stu-
diebesök och företrädare för 
butiken har även varit ute och 
berättat om vad rättvis handel 
innebär.

– Jag vill påstå att medve-
tenheten för rättvisemärk-
ta produkter ökat bland all-
mänheten på senare tid.

Inför julruschen satsar Ale-
vira på ökade öppettider och 

det fylls på med varor i buti-
ken mest hela tiden.

– Vi ser fram emot julhan-
deln med tillförsikt och vet 
att vi kan erbjuda kunderna 
det där lilla extra. Min allde-
les egna favorit är chokladen 
som vi säljer. Inte nog med 
att det är en fantastisk smak-
upplevelse och etiskt känns 
det också helt perfekt, avslu-
tar Patrik Orréus.

ÄLVÄNGEN. För oss 
svenskar är det själv-
klart att folk med dålig 
syn får problemet 
avhjälpt med glasögon 
eller linser.

Lika självklart är det 
inte för invånare på den 
afrikanska landsbyg-
den.

Studieförbundet Vux-
enskolan leder ett pro-
jekt i Kenya, som gör 
att även dessa männis-
kor erbjuds möjligheten 
att få glasögon.

I slutet av november var ord-
föranden i Studieförbundet 
Vuxenskolan Ale, Inga-Britt 
Karlbom, i Kenya för att 
besöka regionens vänområde 
Bungoma, som är beläget vid 
gränsen till Uganda.

– Regionen driver sedan ett 
antal år tillbaka olika projekt 
i Afrika. Bland annat har jag 
varit med om att öppna upp 
bybibliotek på några platser, 
säger Inga-Britt Karlbom.

Ett annat projekt som har 
blivit väldigt framgångsrikt 
och uppskattat är ”Vision for 
all”.

– Vision for all är en ideell 
och opolitisk organisation. 

Svenska optiker samlar in och 
tvättar gamla glasögon. SV är 
med och leder arbetet, förkla-
rar Inga-Britt Karlbom.

På plats i Kenya ges by-
borna möjligheten att testa 
sin syn. En legitimerad op-
tiker genomför en synunder-
sökning och noterar vilken 
styrka på glaset som krävs för 
vederbörande.

– Den här gången delade vi 
ut cirka 400 glasögon. Det går 
inte att beskriva den känsla 
som uppstår när en invånare 
med dålig syn plötsligt kan se 
bra igen. Ett par glasögon kan 
vara skillnaden till att perso-
nen ifråga kan genomföra en 
utbildning som hon eller han 
länge drömt om, säger Inga-
Britt Karlbom.

– Vid det senaste tillfället 
hade vi en 17-åring som hade 
så dålig syn att han knappt såg 
någonting. Vi hade dock ett 
par glasögon som matchade 
styrkan han behövde. Döm 
om lyckan som uppstod hos 
den här unge mannen när han 
kunde ta del av omvärlden.

Projektet har blivit vida 
känt över hela Sverige och 
många är de invånare som 
skänker sina glasögon till 
Vision for all.

JONAS ANDERSSON

RENA RUTOR 
TILL JUL?

Avdrag för hushållsnära tjänster gäller

KCAB FÖNSTERPUTS
– Mångårig erfarenhet
Kent tel. 0709-32 44 59

F-SKATT

Vid torsdagens V4-omgång på Axevalla blev det hög 
utdelning på fyra rätt. En kupong inlämnad hos Jannes 
Spel & Tobak i Nol gav hela 60.900 kronor. Kupongen, 
som kostade mer än 1 000 kronor, var en av de kuponger 
som lyckades pricka in fyra rätt. Kupongen innehöll 100 
rader med 4 rätt. Omsättningen på torsdagens V4-omgång 
var 1.980.618 kronor.           ���

Storvinst till Nol 

Rättvis handel en hjärtesak
– Alevira rustar för julruschen  

PÅ NORRA TORGET

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Alevira – Rättvis handel öppnade förra våren. Allt fler kunder 
börjar hitta till affären på Norra Torget i Älvängen.

Rättvisemärkt choklad är Patrik Orréus favorit.

Linda Johansson visar upp ett av de 
vackra silversmycken som arbetstagarna 
på Alevira själva har tillverkat.  

Framgångsrikt 
glasögonprojekt 
– SV ser till att hjälpa män-
niskor i Afrika

Studieförbundet Vuxenskolan i Västra Götaland är med och 
driver ett glasögonprojekt i Kenya. Bybor ges möjlighet 
till synundersökning och vid senaste besöket delades inte 
mindre än 400 par glasögon ut.

Foto: Inga-Britt Karlbom

Gäller på ordinarie priser, kan ej kombineras 
med andra erbjudanden. Gäller t.o.m. 14/12 2008 med 
reservation för slutförsäljning och lokala avvikelser.
Hemtex webshop - alltid öppet www.hemtex.com.
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