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 GJENBRUKSNYTT 
GJENBRUK OG MILJØ under fanen VERDEN FOR KRISTUS

NLM GJENBRUK JANUAR 2020

HUSK: 
Flott om du vil ta deg 

tiden til å registrere deg 
som frivillig på: 

frivillig.nlmgjenbruk.no  
(registrering av nye og 
eksisterende frivillige). 

Det er frivillig å 
registrere seg:-) 

ØKONOMI  
Omsetning (avstemt) 

t.o.m. nov 2019 er  
kr. 66.287.510,-  

En økning fra fjorårets 
omsetning på  

kr. 59.320.293,-.

2020: 
 Vi avslutter 2019 med 
rekordtall. November 

endte på over 8,1 
millioner! 2020 vil bli et 

meget spennende år 
med mange prosjekter 
og med videre utsikter  

til vekst.

NYE HANDLENETT
Beholdningen av plastposer på 
lager begynner å nærme seg 
slutten, og vi vil etterhvert gå 
over til handlenett.  

Som mange vet er det et ønske i forhold 
til miljøhensyn å redusere forbruk av 
plastposer, tross for at vi vet at plastposer 
i norsk sammenheng har lavest miljø-
avtrykk i forhold til alternativene.  

Som en av Norges største aktører innen 
gjenbruk i Norge bør vi være ledende som 
eksempel på å ta gode miljøvalg. Vi 
ønsker derfor å legge opp til miljøvenn-
lige gjenbrukbare handlenett i forskjellige 
størrelser og farger. Dette er det mest 
bærekraftige alternativet, og vi har klart å 
presse prisen så lavt at de nærmer seg 
prisen av en ordinær plastpose.  
Mer informasjon kommer!

Stjørdal 
Det skjer spennende ting i 
et av de brede dalførene 
ved Trondheimsfjorden. 
NLM Eiendom har kjøpt 
bygget i Stokmovegen, 
hvor NLM Gjenbruk 

Stjørdal holder til. Det skal 
nå legges planer for 
utvidelse. Med ca 1500 m2 
butikklokale får vi en stor 
og flott butikk med blant 
annet større klesavdeling. 

Viktig 
Husk å registrere varene 
som sendes NLM Miljø på 
boks.nlmgjenbruk.no 
Registreringen er 
grunnlaget for å 
synliggjøre arbeidet i 
regnskapet til butikkene, 
enket og greit. 

Stilling ledig 
Administrasjonen til NLM 
Gjenbruk på Hamar søker 
nå etter ny adm. leder som 
erstatter for Tommy 
Eriksen. Kjenner du til 
kandidater, så er 
søknadsfristen 10.jan.    
(Se full utlysning på 
nettsidene til NLM - 
nlm.no)

Har du tips eller innspill? Send dem til 
oss!

Eksisterende handlenett sammen med produktprøver på nye. Spesielt hvit variant 
vil justeres opp i størrelse i forhold til bildet.

http://frivillig.nlmgjenbruk.no/
http://frivillig.nlmgjenbruk.no/
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ADMINISTRASJONEN 
Tlf 40 44 34 50 / post@nlmgjenbruk.no

Bjarte har ordet: 
Jeg reiser mye rundt og treffer mange av dere, og det er veldig kjekt på alle 
vis. Skulle gjerne vært innom enda fler av dere og oftere. Dere fortjener og bli 
sett, hørt og anerkjent for den gode jobben dere gjør. Noe av det jeg plukker 
opp når jeg reiser rundt er at butikkene er opptatt av at overskuddet skal bli 
så stort som mulig. Derfor har jeg lyst til å nevne noen punkter nå i starten av 
året som jeg tror kan hjelpe oss: 
  
1. Hvis du inviterer folk inn i stua de, hvordan ønsker du at det skal se ut da? 
Jeg vet at hjemme hos oss så rydder vi alltid litt ekstra før gjestene kommer, 
vi passer gjerne på at møbler og pynt står der det skal, at det ikke ligger og 
slenger noe på gulvet. Jeg tipper at det er litt slik for oss alle? Kan vi si at når 
vi inviterer kundene inn i butikken så kan vi sammenligne det med å invitere 
folk hjem? 
2. Presentasjon av varene betyr «alt» når det gjelder å få dem solgt. Dere har 
mer erfaring enn meg på det og vet at bare ved flytte på en vare til ett annet 
sted i butikken, som har stått en stund, så blir den solgt. Det er ikke sikkert at 
det er nok at varen står i butikken, men den må presenteres på en måte som 
gjør at kunden ser den.   
3. Pris betyr også «alt» - rett pris er den som gjør at varen blir solgt. Det er 
ofte vanskelig å vite, så her må vi prøve oss frem. Som prinsipp i NLM 
Gjenbruk så skal vi allikevel være kjent for å være billig. Det er bedre å være 
kjent for å være billig enn for dyr. Respekten for giveren er viktig, og det 
ivaretas best ved at vi for solgt gaven de har gitt til oss. Raskest mulig omløp 
av varer gir den beste økonomien. Kunden vil som regel velge den butikken 
som er billigst, har best utvalg og hvor du kan gjøre gode kupp. Den viktigste 
faktor for suksessen er at vi hele tiden klare å få ut nye varer i butikken, noe 
som leder til siste punkt. 
4. Skal vi klare det så må vi ha nok folk på jobb slik at vi hele tiden kan få ut 
nye varer i butikken, hver åpningsdag og i løpet av hele dagen. Når kundene 
vet at de kan gjøre kupp i våre butikker, om det er på mandag kl 11 eller 
onsdag kl 1500, så vil det alltid være interessant å besøke våre butikker. 
  
Oppsummering: Viktig at våre butikker er ryddig og oversiktlige, at 
varene presenteres på en god måte, til fornuftige priser og at vi hele tiden 
klarer å fylle på med varer. 
 

Året 2020 vil bli det beste!  

Vi gratulerer NLM gjenbruk Sandnes, 
Stavanger, Trondheim, Verdal og 
Stjørdal med NLM Gjenbruk bokser. 
Vi passerte 500 tonn innsamlet i 
2019, og vi sikter mot en dobling i 
2020. 
Interessen for gjenbruk er sterkt 
økende, noe som vi ser reflekteres i 
tekstilbransjen gjennom avisoppslag. 
En voksende bransje, som betyr bedre 
forvaltning av ressursene, og NLM 
utgjør et viktig miljøbidrag og 
samfunnsbidrag. 
For at 2020 skal bli et så godt år som 
mulig, minner vi om pakkerutinen for 

butikkene. Butikkreturen skal alltid 
pakkes ned i transparente søppel-
sekker og merkes med rett klistre-
merke. Pristaggen kan godt henge på 
varen. En liten presisering av 
produktet NLM DP (dyner og puter): 
her menes sengevarer.  
Vi sender snart ut info om HMS ved 
tømming, som kan gjennomgås med 
de som tømmer boksene. Vi er alltid 
tilgjengelig for spørsmål. Send gjerne 
e-post til budnesseter@nlmmiljo.no. 
Vi besøker gjerne butikkene for å gi 
informasjon når det er ønsket. 
Husk å registrere varene som sendes 
NLM Miljø på boks.nlmgjenbruk.no. 
Registreringen er grunnlaget for å 

synliggjøre arbeidet i regnskapet til 
butikkene, enket og greit. 
Vi i NLM Miljø takker spesielt for det 
gode samarbeidet og arbeidet de 
frivillige gjør og ser fram til flere 
prosjekter i 2020. NLM Gjenbruk er 
ved inngangen av året godt synlig med 
360 bokser utplassert og du finner 
boksene på kartet på nlmgjenbruk.no 
God nytt år! 

Nytt fra NLM Miljø

Secondhand-salutt på S 
NLM Gjenbruk Kristiansand:  
Vi tar med denne «Gjenbruksdeklamasjonen på 
S» fra Bjørg Reinhartsen som ble fremført under 
juleavslutningen i Kristiansand: 
Sambandet satser stort. 
Sortement som senger, sko, sofaer, slips, serviser, 
strykejern, salongbord, stumtjenere, 
snurrepiperier, sykler, sikkerhetsnåler, ski, samt 
skrot, som sikkert sorteres.  Somme saker smeltes. 
Staben sorterer, somme setter salgspriser, 
systematiserer, somme sjekker steroanlegg, 
somme sjåfører. 
Sosialt samvær stimulerer. Servering søtsaker, 
samt styrkedrikk. Samtlige støttespillere sikrer 
suksessen. 
Stemmer summer: Setesdalsk, somalisk, 
stavangerdialekt, sengalesisk, svahili. Staben 
skjønner samtlige, sinnsykt språkmektige. 
Seniorarbeid svært stimulerende, 
sykdomsdempende. Staten sparer store summer, 
sosialbudsjettet skrumpes. 
Store skarer shopper, samtlige søker skatter. Små 
summer summeres, sluttsummen stor, så 
stimulerende. 
 Sambandets satsningsprosjekter synes sikret. 
Styret setter standarden. Sjefa styrer sikkert, synes 
sjelden sliten. 
STUTT SAGT: Sambandets secondhands  
shop salutt. SLUTT
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