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Här kommer Amosnytt med aktuell 
information om verksamheten.  
 
Goda resultat 
Vi har gjort goda resultat vid försäljningen 
under sommaren i Heliga Trefaldighets 
kyrka i Arboga, på Arboga Medeltidsdagar 
och Jädersbruks marknad.  
Ett stort tack till alla som har ställt upp 
och arbetat under sommaren! 
 

Nu är vi tillbaka i Amosboden  
på Kapellgatan 8 och har samma 
öppetttider som vanligt: 
onsdagar kl 11.30-13.00 
fredagar kl 15.00-17.00 
lördagar kl 11.00-14.00 
Välkommen in! 
 

 
Ett ljus i höstmörkret – Välkommen in i Amosboden! 

 
Höstens arrangemang 
Lördagen den 15 oktober medverkar vi i 
Hälsoveckans arrangemang i 
Medborgarhuset. Det behövs fler aktiva 
som kan delta. Kontakta bodvärd Marina 
på amosarboga@hotmail.com för att 
anmäla ditt intresse.  
 
Fair Trade Forum äger rum fredag 7 – 
lördag 8 oktober i Karlstad. Vill du följa 
med? Kontakta oss på 

amosarboga@hotmail.com 
 
Tjejkväll i Himmeta lördagen den 1 
oktober kl 18. Vill du vara med? Kontakta 
Marina snarast amosarboga@hotmail.com  
 

Betala medlemsavgift? 
Längst ner på sidan finns vårt 
bankgironummer du använder för att betala 
medlemsavgiften. Glöm inte att ange namn 
och adress och gärna e-postadress när du 
betalar in din medlemsavgift för 2011. 
 
E-postadresser 
Meddela oss om ni har e-postadress till 
amosarboga@hotmail.com 

 

Amos nu även på Facebook 
Har du ett Facebook-konto kan du gå in 
och läsa och skriva på Amos sida. Lämna 
gärna en kommentar. Du hittar sidan 
genom att på Facebook söka efter 
Världsbutiken Amos i Arboga eller följa 
den här länken: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=
167717391262   

Du behövs 
Vi behöver flera som kan vara med och 
sälja varor på olika arrangemang, 
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torgdagar och marknader mm. Har du lust 
och möjlighet att ställa upp så kontakta oss 
via amosarboga@hotmail.com  

Vi vill också gärna ha tips och idéer från 
dig om varor som vi kan ha för försäljning 
i boden. Vi arbetar ständigt med att prova 
nya varor för att hitta det som just du 
behöver av Fair Trade-produkter. 

Vi håller på att utarbeta en ny folder som 
ska presentera Världsbutiken Amos. Vi 
använder Agenda 21 – pengarna till detta. 

Månadens vara 
är CD-skivor med världsmusik från 
skivbolaget Putumayo.  
 

 

Putumayo World Music grundades 1993 
för att introducera människor till musik 

från alla världens kulturer. Putumayo har 
under de senaste fjorton åren främst blivit 
kända för sin världsmusik. En del av deras 
försäljning går till välgörande ändamål, då 
de samarbetar med bland andra Amnesty 
International, Oxfam och Aid to Artisans 
och man har bidragit med mer än en miljon 
dollar till ideella organisationer runt om i 
världen. Putumayos färgglada och vackert 
designade CD-fodral kombinerar det 
traditionella med det moderna. Av hänsyn 
till miljön är fodralen inte tillverkade av 
plast utan i stället av hård papp.  

 

Genom att kombinera tilltalande musik och 
visuella effekter med en kreativ 
marknadsföring, har Putumayo utvecklat 
en unik varumärkesidentitet. Putumayo är 
en pionjär och ledare i utvecklingen av den 
icke-traditionella marknaden. För att nå 
sina konsumenter har Putumayo byggt ett 
eget nätverk av återförsäljare och nu 
distribueras deras CD i mer än 80 länder. 
http://www.putumayo.com/ 

Kom in och provlyssna! 

 

Många Hälsningar från Wivi och 
Anders och Kerstin i styrelsen  


