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ÄLVÄNGEN. I torsdags 
gick Fairtrade Chal-
lenge av stapeln för 
fjärde året i rad.

Målet att en halv mil-
jon människor runtom 
i landet skulle fi ka 
med Fairtrademärkta 
produkter under en och 
samma dag infriades.

Hos Alevira Rättvis 
Handel stod kaffebordet 
uppdukat under hela 
eftermiddagen och be-
sökarna strömmade in.

Det doftade nybryggt kaffe 
inne på Alevira i torsdags. 
Från lunchtid och ända fram 
till stängningsdags kunde 
gästerna njuta av en kopp 
rättvisemärkt java. Till detta 
serverades goda chokladbi-
tar som ytterligare förhöjde 
smakupplevelsen.

Alevira är ett socialt 
arbetskooperativ, en eko-
nomisk förening med egen 
styrelse. Ale kommun stödjer 
kooperativet genom att bland 
annat betala lokalhyran och 
lön till handledarna. Alevira 
vänder sig till människor 
med olika arbetshinder och 
syftet är att ge denna grupp 
människor ökad livskvalitet 
och dessutom integrering i 
samhället.

Rättvisemärkta varor 
utgör en del av sortimentet, 
men man har även en hel del 
hantverksprodukter till för-

säljning. Sedan en tid tillbaka 
finns också second hand-
kläder för barn att fynda i 
affären.

Från den 1 december 
kommer Alevira att utöka 
sina öppettider, som för-
hoppningsvis ska generera 
god försäljning under den 
kommande julhandeln.

Alevira bjöd på Fairtradefi ka

FIKAGÄST

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

Tre gånger Christina, Söderman, Skånberg och Sarvik, hälsade välkommen till Fairtradefi ka 
hos Alevira i Älvängen.

För den musikaliska underhållningen svarade Robin Lillfors 
och Alexandra Aspholm.

MÅNGA OLIKA VILLOR OCH ETT 
OÄNDLIGT ANTAL HEM

A-hus Göteborg
Håkan Engsfelt
031-83 45 34
www.a-hus.se

Din lokala husleverantörsedan 1947

Mer än bara mäklartjänsten.  Bodelningar  •  Deklarationer  •  Energideklarationer  •  Fastighetsförmedling  
•  Gåvobrev  •  Lösöreauktioner  •   Röjning och städning  •  Samboavtal  •  Skatteberäkningar  Testamenten  •  Äktenskaps-
förord och övrig familjejuridik

Kontakta oss: Kungälv 0303-642 80  •  Ytterby 0303-925 00  •  Älvängen 0303-74 66 90
www.axelssonsfast.se
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Det är vi som 
är Axelssons!

Funderar du 
på att sälja?
Det är mycket som ska förberedas inför 
försäljningen av en bostad och det kan gå 
snabbt när man väl hittar sin drömbostad. Vi 
vill därför erbjuda dig värdering och vår tjänst 
Startklar som gör dig just det – startklar och 

att det kostar dig en krona!

 

Ring oss idag!

Henrik Kjellberg
0727-316 360

A
0705-377 619

Mycket gott skick med garage 
om 70 kvm!

Här har vi förmånen att få erbjuda denna otroligt 
väldisponerade villa i Surte. Här är mkt gjort såsom 
nya fönster och ny fasad. Låga driftskostnader genom 
bergvärme. Stor garagebyggnad om ca 70 kvm. 
Perfekt för hobby/verksamhet/förvaring. Underbart 
läge på höjden med kort promenad till Surtesjön. Bra 
val för familjen! 

Pris 2.275.000:- som utgångspris.
Visas 25/10 och 27/10. 
Adress Herrgårdsvägen 19.
Henrik Kjellberg 0727-316 360.

30-talsvilla med karaktär!

Mycket charmigt äldre hus med pampig entré. Stor 
naturträdgård men även gräsmatta och rabatter. Övre 
plan med två sovrum, entréplan med vardagsrum och 
kök. Källare med tvätt, wc och badrum. Allt i äldre stil
- måste ses på plats! Ett hus att förälska sig i!  90 kvm. 

Pris 1.700.000:- som utgångspris. 
Ring för bokad visning 28/10 & 30/10. Adress 
Gamla vägen 4. 

Surte
Älvängen

Mer än bara lokaltidning


