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ÄLVÄNGEN. Onsdagen 
den 19 oktober är det 
dags igen för Fairtrade 
Challenge, världens 
största Fairtradefika.

Målet är att en halv 
miljon människor ska 
fika med Fairtrade-
märkt kaffe eller te.

– Vi deltar i arrang-
emanget och aleborna 
är hjärtligt välkomna 
till oss för en schysst 
fikarast, förklarar 
Britt-Marie Stjärnqvist 
på Alevira Rättvis 
Handel.

Alevira Rättvis Handel flyt-
tade från Norra Torget till 
gamla posthuset på Göte-
borgsvägen i april i år. Trots 
vägarbeten som begränsar 
framkomligheten i centrala 
Älvängen, så har kundtill-
strömningen ökat.

– Vi har fått ett riktigt 
så kallat A-läge. Ännu fler 
kunder lär hitta hit när väg-
arbetet är klart och folket 
återvänder till centrum, 
säger Lena Simonsen.

Alevira drivs som en eko-
nomisk förening och utgörs 
av ett socialt arbetskoopera-
tiv. Det finns idag sju aktiva 

kooperatörer.
– Det tar sin lilla tid att 

bygga upp en sådan här 
verksamhet, men flytten till 
Göteborgsvägen är absolut 
ett steg i rätt riktning. Det 
är allt fler människor i vårt 
samhälle som börjar få upp 
ögonen för Fairtradeproduk-
ter. Det gäller inte minst den 
yngre generationen, säger 
Ulla Stålhammar.

Sortimentet erbjuder allti-
från kaffe, te och choklad till 
diverse hantverksprodukter 
som kooperatörerna själva 
skapar. Det är ringar, virkade 

mattor och målade stenar för 
att ge några exempel.

– Vi planerar också för 
väsktillverkning där gammalt 
tyg ska återanvändas, berät-
tar Ulla.

– Vårt utbud styrs helt och 
hållet av butikens förtjänst. 
Det vi säljer för investeras i 
nya varor. Kaffe, choklad, te 
och honung toppar försälj-
ningslistan just nu, avslutar 
Lena Simonsen.

Alevira bjuder in 
till Fairtrade-fika
– Nya lokalerna ett lyft för verksamheten

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Patrik Orréus, Lena Simonsen, Birgit  Samuelsson och Ulla Stålhammar på Alevira Rättvis 
Handel bjuder in till schysst fikarast onsdagen den 19 oktober.

Kundtillströmningen har ökat sedan Alevira flyttade från 
Norra Torget till Göteborgsvägen. Patrik Orréus visar upp 
ett par favoriter ur sortimentet – fairtrademärkt kaffe och 
honung.

Vi har funnits i  Älvängen  
så länge man kan minnas…

Hej! Jag heter Daniel och jobbar  
på kontoret i Älvängen.

Välkommen in så hjälper jag dig med dina  
bankaffärer. 
Du når mig på daniel.a.johansson@swedbank.se 
växel 0303-334880.
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Utgångspris: 495 000:-
2 rok
Boarea: 34 kvm, biarea: 34 kvm
Tomt: 1 526 kvm Plan
trädgårdstomt
Byggt: 1960
Adress: Skårs Lid 125
Visas sön 9/10 15.00-15.45

Strax norr om Skepplanda kan vi
nu erbjuda er ett fritidshus med
källare. Nära till skog och natur
men ändå med gångavstånd till
busshållplats. Delar av huset och
tillhörande byggnader är i behov
av renovering. Stor, plan
trädgårdstomt. Fem kilometer
från Skepplanda.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3004.

SKEPPLANDA

Utgångspris: 295 000:-
Boarea: 32 kvm
Avgift: 1.602:-/mån inkl värme, VA,
Kabel-Tv
Hiss: Ja.
Adress: Sörgårdsvägen 8, 1 tr
Visas lör 8/10 14.00-14.30
Sms:a: FB 5410-2995 till 72456 för
beskrivning

Vi kan nu erbjuda er en lägenhet i
populärt område i Bohus. Belägen
på våning ett av fem med fin utsikt
över lekplats och grönområde.
Låg månadsavgift. 15 kilometer
från Göteborg. Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2995.

1:A BOHUS

Utgångspris: 1 275 000:-
5 rok
Boarea: 114,5 kvm
Avgift: 5.281:-/mån
Byggt: 2001
Adress: Skjutsvägen 5
Visas ons 12/10 17.30-18.30
Sms:a: FB 5410-2957 till 72456 för
beskrivning

Välkommen till Lillbacka ! Mysigt
2-plans parhus i barnvänligt
område. Nära till Ale torg med
affärer och goda
kommunikationer till Göteborg.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-2957.

NÖDINGE

Utgångspris: 1 795 000:-
5 rok, varav 3 sovrum
Boarea: 107 kvm, biarea: 93 kvm
Tomt: 961 kvm
Byggt: 1936, ombyggt 1980
Adress: Frövägen 4
Visas sön 16/10 13.00-14.00
Sms:a: FB 5410-3106 till 72456 för
beskrivning

I villaidyllen Älvängen kan vi nu
erbjuda en trevlig 1 1/2 plansvilla
med charm. Centralt beläget, fin
välskött trädgård. Gångavstånd
till förskola, skola, idrottsplats och
kommunikationer.
Tel: 0303-74 62 50.
Webbnr: 5410-3106.
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