
Det skjer endringer i både Gjen-
bruk ogMiljø i slutten av denne
måneden.

Styret i NLM Gjenbruk startet i 2021 en
prosess der man opprettet en stilling
som Assisterende daglig leder i NLM
Gjenbruk. Denne stillingen er ment å
ta over det meste av oppfølgingen opp
mot butikkene og de frivillige. Daglig
leder vil bruke mer tid inn mot blant
annet møteplass-funksjonen, og andre
områder som det ikke har vært tid til å
følge opp.

Nå er ass. daglig leder kommet på
plass, og det er en person mange av
dere kjenner til både fra gjenbruken og
fra miljø: Tommy Eriksen. Tommy vil
gå inn i stillingen fra 1. Mai.

NLM Miljø trengte dermed en erstatter
for Tommy, og så samtidig behovet for
å redefinere stillingen som ble vakant
til å bli en administrasjonsleder stilling
med personalansvar. Gjenbruks nåvær-
ende adm. og øko-leder, Arild Berg, er
nå ansatt i denne stillingen i NLM
Miljø, fra 1 mai.

Vi gratulurer både Tommy og Arild
med nye stillinger og ønsker dem lykke
til i nye samt kjente oppgaver!
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Lederkonferanse
Dato for lederkonferanse er

31. mai – 2. juni, på Hurdal Verk.
Butikkleder og styreleder må

sette av dagene. Mer informasjon
kommer i egen e-post.

Visste du at...
Mennesker fra alle verdensdeler
besøkte hjemmesiden vår i løpet

av året som gikk. (Vi antar
imidlertid at mange av disse er

nordmenn i utlandet :-)

Prosjekter
Det er avholdt det første

informasjonsmøte i Hamar for den
nye butikken, med et fint oppmøte.

De øvrige prosjektene avventer
godkjenninger og avklaringer.

Nye oppgaver

Kjente fjes - nye stillinger: Tommy og Arild er kjent for de fleste av dere. De går
inn i nye stillinger i henholdsvis NLM Gjenbruk og NLMMiljø.

Økonomi 2022 2021 Endring

Inntekt Jan–Feb kr 13 699 645,00 kr 9 316 380,00 kr 4 383 265,00 47,0 %

Resultat Jan–Feb kr 4 668 565,00 kr 652 997,00 kr 4 015 568,00 614,9 %
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Det er en stor glede for meg å fortelle at Tommy Eriksen etter en
grundig ansettelsesprosess kommer tilbake til NLM Gjenbruk i
stillingen som ass. daglig leder. Han kjenner virksomheten og dere
godt, noe som er en stor fordel. Tommy vil ta over den delen av
min jobb som innebærer ansvar for de frivillige, drift og videre ut-
vikling av kjeden og personalansvar for de ansatte, og vil være
butikken og de frivillige sin nærmeste leder i administrasjonen.
Husk på Tommy i den viktige oppgaven han skal inn i. Jeg forsvin-
ner ikke ut, og gleder meg til fortsettelsen. Jeg skal ha det overord-
nede ansvaret, og jeg skal jobbe med deler av formålet vårt, med
fokus på møteplassen - den diakonale og åndelige delen av virk-
somheten vår. Jeg kommer også til å følge opp samarbeidet med
Misjonssambandet, nasjonalt, regionalt og lokalt. Videre vil jeg
jobbe med forretningsutvikling og oppfølging av samarbeidspart-
nere. Samtidig som vi ønsker Tommy velkommen tilbake til oss, så
takker vi Arild Berg for den gode jobben han har gjort i en kreven-
de tid med pandemi og ønsker han lykke til videre i jobben i NLM
Miljø. Han blir i «familien»!

I september åpner vi opp igjen på Hamar med et spennende bære-
kraft- og gjenbruksprosjekt. Vi skal samarbeide med Hedmarktop-
pen FHS, det blir butikk med moms (og de mulighetene det åpner
opp for) og vi tester ut butikk med lønnet butikkleder. Styret og
administrasjonen ser frem til hva læringspunkter vi kan dra ut av
dette, og som hele kjeden kan ha glede av på sikt.

Så blir det endelig lederkonferanse igjen i slutten av mai på Hurdal
FHS, det gleder vi oss også til.

Bjarte har ordet:
Utplasseringer av nye bokser går i et ryken-
de tempo og vi har nå 680 bokser utplas-
sert. Vi opplever at boksene fylles opp, og
eksporten øker. Behovet for egnede lokaler
for lagring og eksport står på agendaen,
slik at vi fjerner alle flaskehalser for salg til
Europa.

21. mars hadde vi en flott seanse i lokalene
til Bærekraftig Gjenbruk på Ulven (Oslo). I
løpet av dagen hadde vi 150 elever fra en av
landets største videregående skoler, Kuben,
innom i 5 puljer for litt undervisning.
Her ble det informert om bærekraftsmåle-
ne og utfordringer og løsninger innen tek-
stilbransjen. Det ble god seanse med man-
ge miljøengasjerte elever. ♻

Nytt fra NLM Miljø

Tur til Oman
Opplev Oman, en fredelig del av den
arabiske halvøy. Turen er lagt opp slik at
dere skal få oppleve maksimalt på en
komfortabel måte. Vi vil være sammen
med vår lokale guide, Rune Mjølhus, som
driver et reiseselskap i Oman. Hans
partner Mansoor Shabibi legger opp
turene, og har mange års erfaring med å
ta imot vestlige i Oman.

Utfyllende informasjon vil komme i
egen e-post senere!
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Jubileum og fest!

Sandefjord markerte 10 års drift i butikken nylig, med
ballonger, musikk og bevertning.

På Råholt/Eidsvoll var det fest for de frivillige for å markere
10 års drift.


