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ÄLVÄNGEN. World Fair 
Trade Day firades på 
Alevira Rättvis Handel 
förra lördagen. 

Kooperativets medlemmar 
bjöd på kaffe, te, rättvise-
märkt choklad och rättvisa 
möss. För underhållningen 
stod tre medverkande, som 
växlade om på ett mycket bra 
sätt. Christina Sarvik lock-
ade ljuva toner ur sin tvär-
flöjt. Robin Lillfors och 
Mattias Lindberg sjöng och 
spelade gitarr var och en för 
sig ur variationsrika reper-
toarer.

Morotsmobb
Personerna som sjöng var en 
del av en ”morotsmobb” på 
ett större antal personer 
som anlände tillsammans vid 
12-tiden och gick in i butiken 
och köpte rättvisa varor, allt 
för att fira och gynna rättvis 
handel.

– Tillsammans var vi 
åtskilliga som firade och upp-
märksammade rättvis handel 
i världen denna dag just här i 
Älvängen. Det framgick klart 
att rättvis handel, rättvist 
producerade varor, vikten av 
att gynna marginaliserade, 
fattiga småproducenter i 
tredje världen är en viktig 
sak för många människor 
i Älvängen och övriga Ale, 
säger Rigmor Zakrisson 

och tillägger:
– Där får Alevira Rätt-

vis Handel vara en del i en 
gemenskap som omfattar 
människor med förankring 
i kyrkor, olika föreningar, 
skolelever, engagerade kom-
munanställda och många, 
många andra enskilda i alla 
åldrar.

FOTNOT. Morotsmobb (från eng. 
Carrotmob) är en form av konsu-

mentaktivism då en grupp män-
niskor köper stora mängder av 
en eller flera varor inom en kort 
tidsperiod från ett företag eller 
en affär. Morotsmobben syftar till 
belöna och uppmärksamma före-
tag som satsar på ett socialt och 
miljömässigt ansvarsfullt sorti-
ment eller arbetssätt.

JONAS ANDERSSON

Christina Sarvik, Robin Lillfors och Mattias Lindberg stod för 
underhållningen när World Fair Trade Day firades i Älvängen 
förra lördagen.                                     Foto: Linda Johansson

Rättvis handel Rättvis handel 
uppmärksammades i Älvängenuppmärksammades i Älvängen

BOHUS. Ett mycket 
lyckat arrangemang.

Så ville barn, föräld-
rar och personal sam-
manfatta Fritidshem-
mens dag på Bohus-
skolan.

– Tur med vädret 
hade vi också, konsta-
terar lärare Christine 
Schüler.

Fritidshemmens dag firas 
traditionsenligt i maj varje år 
på Bohusskolan. Faktum är 
att arrangemanget växer för 
varje år som går. 

– Detta är vårens höjd-
punkt. Eleverna är med i 
såväl förberedelserna som 
själva genomförandet, för-
klarar Christine Schüler.

Under två intensiva 
timmar på tisdagskvällen, 
klockan 17-19, välkomnades 
besökarna till Bohussko-
lan. Flera av aktiviteterna 
genomfördes utomhus, som 
bland annat poängprome-
nad, fiskdamm och bollkast-
ning. I ett av klassrummen 

skedde loppis och vidare 
gick det att köpa alster som 
barnen gjort.

– Sedan så hade vi serve-
ring där det fanns diverse 
godsaker att avnjuta, berättar 
Christine.

Pengarna som Fritids-
hemmens dag genererade 
kommer att användas till en 
hemlig resa, som är planerad 
att äga rum tisdagen den 15 
juni.

Fritidshemmens dag i Bohus – en höjdpunkt!
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Ida Skorupa, 5 år, provar att kasta ner flas-
kor med bollar.

Sandra Blom, 8 år, med 
mamma Anki tittade på ett 
rosa armbandsur på loppis.

Harjinder Singh tog en fika i det gröna med 
pojkarna Rajbir och Balraj.

Mycket folk kom för att fira Fritidshemmens dag i Bohus.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Var ute i 
god tid!

Hos oss hittar du presenterna 
till Mors Dag söndag 30 maj.

– lätt att nå

Ale Torg ägs och förvaltas av Fastighets AB Balder   

Vi har äve
n 

öppet på 

söndagar

kl 11
-15!

 

 

ICA Kvantum | McDonald’s | Lindex | Klippstudion | ZooNet | Limit

Dressman | Blomsterriket | Ale Bokhandel | Ale Tips & Tobak | Svenheimers 

konditori | Hälsoteket | Svensk Fastighetsförmedling | Handelsbanken

Daisy footwear | Nols Färg | Aktuell Optik | Lidl | Backa Fisk | Sportlife

Xlnt | Systembolaget | Sportringen | Drömhuset | Pizzeria Bella Mia

Med Stop | Ale Skomakeri | Klockmaster | Smycka | Ananda Thai | Kick’s  

Alfredssons Trafikskola | M2 | Frukt & Grönsakshuset | www.aletorg.se

Öppet vardag 10-19, lördag 10-15

ICA Kvantum har öppet 8-22 alla dagar
Sportringen, Ale Tips & Tobak, Ljuva Hem, Limit, Lindex, Klippstudion, Blomsterriket 

ZooNet, Drömhuset, KICKS, Lidl, Pizzeria Bella Mia,  

Ananda Thai Take away, och McDonald’s 10-24


