
2009  |   vecka 44  |   nummer 38  |   alekuriren 37

Repslagarmuseet 0303-74 99 10
www.repslagarbanan.se

HÖSHÖSTLOVS-TLOVS-
AKTIVITET!AKTIVITET!

”Slå rep med Bernt”
Tors 29 och fre 30 oktober kl 11-14

Fri entré för barn och ungdom
Materialkostnad 10 kronor

Vi bjuder påVi bjuder på 

saft och bulle!!saft och bulle!!

ÄLVÄNGEN. I tisdags täv-
lade Sverige, Norge, Dan-
mark och Finland om vilket 
land som kunde samla flest 
personer att fika Rättvise-
märkt under en dag. Faktum 
var att Sverige vann tävlingen 
med totalt 133 000 deltagare 
på över 220 platser i landet.

– Samtidigt som du dricker 
Rättvisemärkt kaffe eller te, 
äter Rättvisemärkt choklad 
eller frukt, bidrar du till att 

odlare och anställda i utveck-
lingsländer får förbättrade 
arbets- och levnadsvillkor, 
säger Rigmor Zakrisson 
på Alevira Rättvis Handel 
i Älvängen som bjöd in till 
”Schysst fikarast” under tim-
marna två.

– Vi hade exakt 50 perso-
ner som var här och fikade. 
Stundtals var det många inne 
på en gång, stämningen var 
jättefin med behaglig gitarr-

musik i bakgrunden som 
understödde det hela. Vi 
kunde med andra ord rap-
portera in en bra siffra till 
Rättvisemärkt, säger Rigmor 
Zakrisson.

På Alevira säljs rättvist, 
miljövänligt och återvunnet 
från världens alla hörn. Man 
har även en del egenprodu-
cerat hantverk, både nypro-
duktion och återvunnet.

JONAS ANDERSSON

Schysst fikarast på Alevira Rättvis Handel

Alevira Rättvis Handel bjöd in till ”Schysst fikarast” i tisdags. Det serverades Rättvise-
märkt kaffe under timmarna två.

SNATCHERS
!

Ät 2 betala för 1 f
Varje fredag kl 17-20

Goes 80’s

Arrangör

031-701 48 60
www.bestseller.se
www.onstage.se

Mediapartner

Johnny Logan [Irland]     Taylor Dayne [USA] Tommy Nilsson
Suzzie Tapper     Peter Johansson     Jessica Andersson     Lasse Karlsson

Se supershowen OnStage!
I år sätter vi upp en spektakulär show i 80-talets tecken.

Välj mellan trerätters supé, gourméttallrik eller enbart 
showbiljetter. Läs mer på vår hemsida: w w w.ons tage . se

E l le r  boka showbi l je t ter  d i rekt  på  t i cnet . se

0771-70 70 70

Göteborg

Scandinavium

26-27 november


