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Vänersborg – med unika utsikter

Vänersborg bryr sig mest i väst
Vänersborgs kommun ansöker,
som första kommun i Västra
Götalandsregionen, om att bli
Fairtrade City.
- Fairtrade City är en diplomering till kommuner som engagerar sig för etisk konsumtion, säger Annelie Fredriksson
på Konsument Vänersborg.
Rättvisemärkt är en oberoende produktmärkning och en garanti för att
en produkt uppfyller internationella
Fairtradekriterier*. Alla aktörer i
handelskedjan måste uppfylla fastställda krav för att en produkt ska
kunna bli Rättvisemärkt.

Växande rörelse
I juni 2007 gav den politiska majoriteten i Vänersborg en styrgrupp
i uppdrag att certiﬁera Vänerborg
som Fairtrade City vilket innebär
att kommunen lever upp till kriterier som rör etisk upphandling,
ett aktivt informationsarbete samt
utbud av etiskt märkta produkter i
butiker och på arbetsplatser.
- Det startade i England 1999,
där det idag ﬁnns 300 certiﬁerade
kommuner. I hela världen ﬁnns
cirka 400 Fairtrade Cities, varav
hitintills 6 i Sverige. Vi tänker vara
den första i Västsverige.

Alla bidrar till certiﬁeringen
För en stad av Vänersborgs storlek
krävs det att kommunen som arbetsgivare beställer och erbjuder
sina medarbetare Rättvisemärkta

produkter. Det skall i kommunen
ﬁnnas 20 arbetsplatser som konsumerar Rättvisemärkt, fyra caféer/
restauranger som erbjuder Rättvisemärkt och det skall ﬁnnas 40
Rättvisemärkta produkter att köpa
fördelade på fem butiker i kommunen. För att Vänersborg ska behålla
sin Fairtrade-certiﬁering skall dessa siffror årligen utökas.
- Vi uppfyller dessa formella
krav idag, så ansökan är inskickad. Vänersborgs kommun köper
Rättvisemärkt socker och te, efter
sommaren kommer vi även köpa
in Rättvisemärkt kaffe. Vi märker
att intresset och medvetenheten för
dessa frågor växer hela tiden, menar
Annelie som uppmanar arbetsplatser som konsumerar Rättvisemärkt
att höra av sig till kommunen för att
bättra på listan. Som tack erbjuds
företagen ett diplom att skylta och
marknadsföra sig med.

Kaffe med gott samvete
Ett företag som erbjuder Rättvisemärkta produkter är Kakhuset på
Östra vägen.
Ing-Marie Johansson driver caféet:
- Det var min son, som är vegan
och politiskt aktiv, som gjorde mig
uppmärksam på Rättvisemärkt. Nu
erbjuder vi alla våra kunder Rättvisemärkt kaffe. Jag planerar för att
utöka sortimentet. Det är många
som är positiva och vill veta mer
och andra som särskilt efterfrågar
Rättvisemärkt som blivit nya kunder. Det här innebär en merkostnad

Här var det Rättvisemärkt kaffe. Café Kakhuset i Vänersborg bidrar till att Vänersborg kan bli första Fairtrade
City i Västsverige. På bilden praktikant Joseﬁn Hedberg.
men övertygelsen om att det här är
viktigt är större.
*Kriterierna, som är utvecklade av
Fairtrade Labelling Organizations
International (FLO), baseras på de
grundläggande ILO-konventionerna för mänskliga rättigheter i arbetslivet samt syftar till ekonomisk
utveckling och ökad miljöhänsyn.

Fakta Rättvisemärkt:
Kriterierna för Rättvisemärkt kan sammanfattas enligt följande:
• Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor
• Barnarbete och diskriminering motverkas
• Demokratin och organisationsrätten främjas
• Lokalsamhället utvecklas socialt och ekonomiskt
• Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas
Källa: www.rattvisemarkt.se

ANNONS

LGT Städ 15-årsjubilerar och utvidgar
Familjeföretaget LGT Städ,
med systerbolag Vänergrossisten, ser till att göra det enklare för sina kunder.
- Flera av våra kunder har
varit med på hela resan, det
känns extra kul, säger Tomas
Andersson.

Städ vad som gäller: Väl utförda
uppdrag, klanderfritt uppträdande
och alltid bästa service.
- Vår hemmaplan är Vänersborg.
Vi har vuxit successivt under lång
tid, med skicklig och utåtriktad
personal och vi vill alltid göra ett
hundraprocentigt jobb. Vi vet att
vårt jobb är lönsamt för våra kunder
- en ren arbetsplats har lägre sjuktal, förklarar Lotta Andersson.

LGT Städ utför kontors-, ﬂytt-,
bygg- och saneringsstäd för företag och privatpersoner. Dessutom
Kommunen som kund
erbjuder företaget entrésystem,
Företagen har Tvåstad som hemmatt- och biltvätt.
mamarknad och verkar alltid för att
Systerbolaget Vänergrossisten
arbeta fram långa och nära affärslevererar arbetskläder, förbrukningsartiklar och papper direkt till arbetsplatsen.
Tillsammans kan de se till
Nu kan vi också erbjuda
att det är rent och snyggt på
jobbet och att förbruknings- klädtryck, skyltar, bildekor och
varorna ﬁnns där det ska vara.
- Vi vill överraska våra kun- proﬁlkläder i kvalitetsmärken
der och eftersträvar alltid att
leverera helhetslösningar. Nu
relationer med sina kunder. Bland
kan vi också erbjuda klädtryck,
kunderna ﬁnns bland annat Vänersskyltar, bildekor och proﬁlkläder i
borgs kommun.
kvalitetsmärken.
LGT Städ, liksom Vänergrossisten, ägs av makarna Tomas och
Ren arbetsplats – lägre sjuktal Lotta Andersson. Företagen har toMed femton års erfarenhet vet LGT
talt fem medarbetare.
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One-stop-shopping. På Torpa industriområde i Vänersborg har LGT Städ och Vänergrossisten kontor, lager och
butik. Företag och privatpersoner är välkomna. Även uthyrning av golvmaskiner samt pelletsförsäljning erbjuds
kunderna.
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