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Nr 13 december 2011 Ansvarig utgivare: Wivi Blomqvist  

Amosboden, Kapellgatan 8, 732 30 Arboga Bankgiro 5604-2278 

Medlemsavgift per år: 75 kr vuxen, 150 kr familj, 300 kr för förening. 

e-post: amosarboga@hotmail.com hemsida: www.amosarboga.se 

Här kommer Amosnytt med aktuell 

information om verksamheten under årets 

sista månad och julen 2011. 

 

 

Amosboden har samma öppetttider 

som vanligt 

nämligen: 

onsdagar kl 11.30-13.00 

fredagar kl 15.00-17.00 

lördagar kl 11.00-14.00 

men under december har vi  

 

extra öppet  

förutom de vanliga tiderna även: 

1a advent, den 27 nov. kl 11-15 

2a advent, den 4 dec. kl 11-15 

Lördag den 10 dec. kl 11-16 

3e advent, den 11 dec. kl 11-17 

4e advent, den 18 dec. kl 11-16 

Torsdag den 22 december: kl 15-18 

 

Vi har beslutat oss för att inte ha något 

stånd på stan utan istället ha öppet i boden 

de tider som det är julmarknad m.m. 

Just nu är butiken full av nya varor, fina 

julprydnader, god choklad, te, textil och 

korgar, matvaror och kryddor och mycket 

annat. Här finns det julklappar till alla 

åldrar, saker som du inte kan hitta på andra 

ställen. Julklappar som gör gott genom att 

det är Fair Trade! 

Välkommen in! 

En julkrubba från Amos 

Amos på nätet 
Har du ett Facebook-konto kan du gå in 

och läsa och skriva på Amos sida. Du hittar 

sidan genom att på Facebook söka efter 

Världsbutiken Amos i Arboga.  

 

Glöm inte att vi också har vår egen 

hemsida www.amosarboga.se  

 
Betala medlemsavgift? 
Har du glömt att betala för i år? Här finns 

vårt bankgironummer som du använder för 

att betala medlemsavgiften. Glöm inte att 

ange namn och adress och e-postadress när 

du betalar in din medlemsavgift för 2011. 

Medlemsavgiften gäller fram till årsmötet i 

mars. 

 

 

http://www.amosarboga.se/
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Ny logga för Världsbutikerna 

 

Världsbutikernas organisation har en ny 

logotyp och ett nytt namn, formellt heter 

det nu ”Organisationen Fair Trade 

Återförsäljarna”eng.The Swedish Organisation 

of Fair Trade Retailers) organisationens 

hemsida: http://www.fairtradeorg.se/ och 

där finns en hel del nyttig information. 

Här får du de tio villkoren som gäller för 

att vi ska vara en Världsbutik! 
1. Skapa möjligheter för marginaliserade 

producenter genom att stötta de fattigaste 

producentgrupperna. 

2. Öppenhet i organisationens struktur och i alla 

aktiviteter samt en utvecklande dialog mellan alla 

aktörer inom den Rättvisa Handeln vad gäller 
produkter och marknadsföring.   

3. Kapacitetsbyggande –stöd tillproduktutveckling, 

export och marknadstillträde för producenter. 

4. Sprida information, utbilda och genomföra 

kampanjer för att utbilda och upplysa om Rättvis 

Handel.  

5. Betalning av ett rättvist pris till producenterna. 

6. Jämställdhet, ingen diskriminering och rätt till 

kollektiv organisering.  
7. Goda arbetsförhållanden – se till att 

producenterna jobbar i en hälsosam och säker miljö. 

8. Inget utnyttjande av barn i arbetet – se till att 
FN:s barnkonvention följs. 

9. Miljö - aktivt verka för att göra verksamheter och 

produktion mer miljövänlig. 

10. Långsiktiga handelsförbindelser som baseras på 

solidaritet, förtroende och ömsesidig respekt och 

som bidrar till stöd och tillväxt för Rättvis Handel.  

 
 
 

Månadens vara 
är Rättvisemärkt adventskalender med 

choklad från Devine 

 
Devine choklad görs på de finaste bönorna från 

kooperativet Kuapa kakoo.För att möta hotet att 

förlora sina hem under Ghanas liberalisering av 

kakaomarknaden 1993, gick en grupp visionära 

bönder samman och startade kooperativ. 

Kooperativets idé var att samla in och sälja kakaon 

för medlemmarnas egen vinst. Kuapa kakoo betyder 

på det lokala språket: "De goda kakaoböndernas 

företag" Organisationen är gjord av och är till för 

kakaobönderna själva och deras mål är: 

-Ökat inflytande och representation för bönderna. 

-Social, ekonomisk och politisk "empowerment". 

-Ökat inflytande för kvinnor i hela organisationen. 

-Ekologiskt hållbar utveckling.  

 

 

God Jul och Gott Nytt År!  
 

Önskar Wivi och Anders och Kerstin i 

styrelsen 

http://www.fairtradeorg.se/

