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ALAFORS. Bakom varje 
produkt vi köper finns 
en människa.

Genom medvetna val 
kan man välja att värna 
om hennes rättigheter 
och visa omsorg om 
människors sociala och 
ekonomiska situation. 

Det menar alafors-
bon Annica Svensson, 
som driver webbshopen 
Fairshop.se.

I samband med att filmen 
”Den röda tråden” visades 
på Medborgarhusets bio-
graf förra fredagen passade 
Annica Svensson på att sälja 
rättvisemärkta produkter vid 
ett bord i entrén.

– Det gick helt okej, men 
det var en liten miss att det 
inte blev någon paus så att 
folk kunde komma ut och 
titta. 

Sedan en dryg månad till-
baka driver hon webbshopen 
Fairshop.se, där man hittar 
allt från choklad, kaffe och 
nötter till heminredning, 
hantverk och julpresenter. 
Gemensamt för alla pro-
dukter är att de antingen är 
fairtrademärkta, vilket inne-

bär att råvaruproducentens 
rättigheter garanteras eller 
lever upp till fairtradekri-
teriern, en handel där män-
niskan och lokalsamhällets 
utveckling sätts i centrum.

Tanken är också att genom 
webbshopen öka kunskapen 
och intresset för fairtrade 
och hållbar konsumtion i 

samhället.
– Jag planerar även att 

genom ABF starta en studie-
cirkel i Ale och Kungälv till 

våren om hållbar konsum-
tion och konsekvenser av 
våra val.  

Innan dess väntar julmark-

naderna och Annica Svens-
sons kommer bland annat att 
finnas på plats på Repslagar-
museets julmarknad nu på 

lördag och i Kareby i Kung-
älv på söndag.

JOHANNA ROOS

Rättvisa prylar. Alaforsbon Annica Svensson passade på att sälja sina fairtradeprodukter på Medborgarhuset i samband med 
filmvisningen av ”Den röda tråden”.

– Fairshop.se kommer till  
Repslagarmuseets julmarknad

Rättvisa klappar för alla åldrar

NILLEKLUBBS-
ERBJUDANDE

BLI MEDLEM: Skicka ett SMS 
Nille <din e-postadress> till 72320

BLOCKLJUS
4 pack, vit, 5x12cm

25:-
ord. pris 49,90

Max 1 st per kund

ALLA LYKTOR

50%
gäller fredag 29 och lördag 30 november

gäller ej redan nedsatta lyktor

VÄRMELJUS
klar kopp, 50 pack

ord pris 299,70

249:-3 FÖ
RSERVIS ELEGANT

 1 st.  4 st.
ASSIETT 20 cm  24,90  80:-
DJUP TALLRIK 21 cm  29,90  100:-
MATTALLRIK 27 cm  39,90  130:
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