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SURTE. Turen är 
kommen till kommu-
nens södra del.

Onsdagen den 10 
november blir det 
trygghetsvandring i 
Surte.

– Vi hoppas på stor 
uppslutning där invå-
nare i olika åldrar 
kommer för att säga 
sitt, förklarar Lotti 
Klug, brotts- och 
säkerhetshandläggare i 
Ale kommun.

Trygghetsvandringen i Surte 
blir den fjärde i ordningen. 
Bohus, Älvängen och Skepp-
landa är de orter som har till-
ryggalagts genom åren.

– Fjolårets vandring i 
Skepplanda var den bästa 

hittills. Ett drygt 40-tal per-
soner medverkade och dia-
logen blev precis den vi hade 
hoppats på. Flera konkreta 
åtgärder kunde vidtas som en 
följd av de synpunkter som 
framkom under kvällen, säger 
Lotti Klug och fortsätter:

– Nu har vi en förhopp-
ning att vår vandring i Surte 
ska locka minst lika mycket 
folk. Det är ett unikt tillfälle 
som ortsborna ges att påverka 
sin närmiljö. 

Samling kommer att ske 
i Surte församlingshem där 
deltagarna bjuds på fika och 
information om kvällen. 

– Vi delar också ut reflex-
västar att ha på sig när vi ger 
oss ut på vår vandring. Vi 
kommer att gå en knappt tre 
kilometer lång sträcka i de 
centrala delarna av samhället. 

Vi ger oss ut oavsett väderlek, 
säger Lotti.

Avsaknaden av belysning 
på vissa specifika platser 
brukar vara något som orts-
borna för fram i samband 
med trygghetsvandringarna.

– Det är därför som vi 
genomför den här aktiviteten 
på hösten, när det är mörkt 
ute, så att alla eventuella pro-
blem verkligen framkommer 
och kan diskuteras, säger 
Lotti Klug.

På trygghetsvandringen i 
Surte kommer representanter 
från folkhälsan, brottsföre-
byggande enheten, tekniska 
förvaltningens parkavdel-
ning, trafik och samhällspla-
neringsavdelningen att med-
verka. Även polisen kommer 
att finnas på plats.

JONAS ANDERSSON

ÄLVÄNGEN. Sveriges 
största fikapaus ägde 
rum i onsdags.

Hos Alevira Rättvis 
Handel serverades Fair-
trademärkt kaffe och te.

– Efterfrågan på 
Rättvisemärkta pro-
dukter ökar hela tiden, 
förklarar Linda Johans-
son, som arbetar i buti-
ken i Älvängen.

Ett 40-tal personer trotsade 
oktoberrusket för att ta sig 
till Alevira Rättvis Handel i 
onsdags eftermiddag. Inne i 
butiken stod fikabordet upp-
dukat och gästerna lät sig väl 
smaka.

– Vi är glada att det kom 
så mycket folk och försälj-
ningen kan vi inte klaga 
på, konstaterar Britt-Mari 
Stjernqvist-Lillfors sam-
tidigt som hon en paketerar 
en burk marmelad till Lena 
Simonsen. 

Syftet med onsdagens 
arrangemang är att i fram-
tiden kunna öka utbudet av 
och efterfrågan på Fairtrade-
märkta produkter samt skapa 
möjlighet för odlare och 
anställda i utvecklingsländer 
att förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor. 

– För de som plockar kaf-
febönorna, tebladen, kakao-
frukterna och bananerna 
är våra produkter en viktig 
inkomstkälla. Samtidigt får 
odlarna och de anställda på 

kaffeodlingarna, tefälten, 
kakao- och bananplantagen 
ofta alldeles för dåliga vill-
kor. Genom att välja Fair-
trademärkt till fikat skapar 
vi möjligheter för dem att 
förbättra sina arbets- och 
levnadsvillkor, säger Helena 
Markstedt generalsekrete-
rare på Fairtrade Sverige.

– Medvetenheten hos kon-
sumenterna ökar för varje år 
som går och faktum är att 
många ungdomar efterfrågar 
Rättvisemärkta produkter. I 
ett framtidsperspektiv tror 
jag att så gott som all dag-
ligvaruhandel kommer att 
tillhandahålla den här typen 
av produkter och då kommer 
man bara i undantagsfall 
kunna köpa varor som inte 
är rättvisemärkta, siar Linda 
Johansson.

Hos Alevira Rättvis 
Handel finns det tre pro-
duktgrupper som lyfter sig 
över mängden. Det är i tur 
och ordning choklad, kaffe 

och te.
Valet av en Rättvisemärkt 

produkt innebär att:
•  Odlare och anställda får 

förbättrade ekonomiska 
villkor

•  Barnarbete och diskrimi-
nering motverkas

•  Demokratin och organi-
sationsrätten främjas

•  Lokalsamhället utvecklas 
socialt och ekonomiskt

•  Miljöhänsyn och ekolo-
gisk produktion främjas.

JONAS ANDERSSON

Celebrerade för Rättvisemärkta produkter
– Alevira bjöd på fika i höstrusket

Hos Alevira Rättvis Handel bjöds det på Fairtrademärkt fika 
i onsdags eftermiddag. Lena Simonsen passade också på 
att handla Rättvisemärkta produkter av Britt-Marie Lillfors-
Stjärnqvist.

Robin Lillfors underhöll fi-
kagästerna med fin gitarr-
musik.

Trygghetsvandring stundar i Surte
– Unik möjlighet att förbättra närmiljön

Nästa onsdag arrangeras trygghetsvandring i Surte. Deltar gör representanter från olika 
kommunala förvaltningar samt polisen. Från vänster: Roger Sönnervik-Johansson, Sara Jo-
hansson, André Berggren, Birgitta Fredén, Anders Alfredsson, Lotti Klug och Björn Ekman.

unna dig lite gott 

i höstmörkret!

Öppettidermån-fre 9-18
tors 9-20
lör 9-13

Repslagarvägen 1, 
446 37 ÄLVÄNGEN
Tel: 0303 - 74 88 93 
www.klippotekethuvudsaken.se

Ta med 100-lappen 
och få rabatt på 
valfri behandling. 
Gäller hela 
november

✁
Nu har vi nya rör i solariet, välkomna!

Madde, Helen, Annika och Monica 

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, sjukdom eller leverantörsförseningar. Priserna gäller v 44 

Veckans 

Provsmak!
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