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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:-) 

GAVEKORT  
For å påhjelpe 

økonomien gjennom 
denne perioden, har vi 
lansert salg av gavekort 

med rabatt, samt 
mulighet til å gi via 

Vipps.  

Del informasjonen!

NØD LÆRER... 
 I tider som dette, spirer 
gjerne kreativiteten! Se 
om det ikke dukker opp 
noen gode ideer eller 
løsninger som du/dere 

kan gjøre i deres butikk - 
på kort eller lang sikt - og 

skriv dem ned!

Begrenset åpning
Vi følger utviklingen i denne 
tiden nøye, og har sendt ut 
informasjon om muligheter og 
begrensinger ift. butikkene. 

Vår første prioritet i denne tiden er liv og 
helse - for våre frivillige og for våre 
kunder. Vi åpnet denne uken for 
begrenset dugnad og varemottak. 

NLM Gjenbruk vil forholde seg de tiltak 
og restriksjoner myndighetene har 
bestemt og som til enhver tid er 
gjeldende. En ny vurdering av 
situasjonen blir lagt fram 08. april. 
Denne vurderingen vil legge føringer for 
når begrensa åpning av våre butikker kan 
finne sted.  

Felles retningslinjer for butikkene våre 
gjelder. Disse sendes ut i et eget 
dokument. I korte trekk handler dette om 
at vedtak om å åpne butikken skal vedtas 
av den lokale butikkens styre.  

Deltakelse er 100% frivillig for 
butikk og enkeltpersoner. Alle som 
ønsker å bidra skal få lov til det, 
men vi oppfordrer at man avklarer 
dette med sin familie, ektefeller og 
barn. Alt skjer på eget ansvar.  

Husk; selv om man er forsiktig, kan man 
bli smittet. Det er derfor en forutsetning 
at all deltakelse i alle våre butikker skjer 

frivillig, uten at noen må legge forvent-
ningspress på medarbeiderne. 

Foruten eget skriv, sendes det ut en 
plakat som kan printes og henges på 
døren HVIS butikken skal ha begrenset 
åpning.

Vi gratulerer 
Fræna 10 år! 

Salg på Facebook 
Noen av våre butikker har 
hivd seg rundt og satset 

for fullt på salg i 
alternative kanaler, som 

f.eks Facebook-salg. En av 
dem er Stjørdal. Her er 

det virkelig gjort en 
kjempeinnsats! Det er lagt 
ut en rekke bilder av varer 
med priser. Varene pakkes 

i butikk og hentes av 
kunden på onsdager 

mellom 12.00 og 15.00. 
Kjempe! Stå på videre!  😀  

Har du tips eller innspill? Send dem til 
oss!

Plakat til å henge på døren og i butikken 
ved en eventuell begrenset åpning.

http://frivillig.nlmgjenbruk.no/
http://frivillig.nlmgjenbruk.no/
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Bjarte har ordet: 
En meget spesiell tid  

Vi er inne i en tid som vi vil huske for resten av livet. Nå 
befinner Norge seg i en vanskelig og uoversiktlig situasjon, hvor 
ingen vet helt hvordan fremtiden ser ut. Over natten ble 
butikkene våre stengt for salg, varemottak og dugnad. 
To ting har væt viktig, helsen for våre frivillige og deltakelse i 
den nasjonale dugnad for å hindre spredning. Vil oppfordre alle 
til å holde kontakt med de andre frivillige i butikken. 

Vi åpnet opp igjen denne uken for varemottak og enkel dugnad i 
butikkene. Alle forhåndsregler med tanke på smittevern må 
følges. Dette er helt frivillig. Ingen med underliggende 
sykdommer, mistanke om at de kan være smittet, sitter i 
karantene, eller kjenner det utrygt, får lov å komme til butikken. 
Vi forbereder en plan for en forsiktig åpning av butikkene, med 
en del begrensninger, uten å være i full drift. Men vi vil følge de 
nasjonale retningslinjer så må vi se hva som er mulig. Vi har 
også oppfordret til salg av varer via sosiale medier, og vi lanserer 
nå elektroniske gavekort som gjelder i hele landet. 

Vi er på vei inn i påsken, for meg personlig, den 
viktigste høytiden i året. Jeg tror at Jesus døde og sto opp 
igjen, og tok den straff, som jeg har fortjent på seg. Jeg får tro å 
hvile i at Gud gjennom min tro på Jesus gir meg evig liv. Det er 
påske for meg. 
 

Innsamling og eksport under 
koronapandemien  

Det er nesten ikke til å tro at hverdagen kan skifte på så kort tid. 
Fra gode dager, til bekymringer på mange plan i løpet av kort 
tid. Vi forsto fort alvoret, skaffet oss god oversikt og har gjort 
nødvendig tiltak. Enkelte ansatte er dessverre permittert og vi 
tenker spesielt på dem, for det er ikke noe man ønsker for noen. 
Likt som i Norge er butikkene i Polen stengt og markedet 
stopper gradvis opp. 

Vi har tett kontakt med de andre innsamlerne i Norge og alle er i 
dag innstilt på å tømme bokser, laste og eksportere. Arbeidet 
utføres med nødvendige hygienetiltak. Det viktigste er å holde 
litt avstand, bruke hansker, god håndvask og munnbind når det 
er til hjelp. Tiltakene er i samsvar med Folkehelseinstituttet 
(FHI) som vi også har rådspurt, videre kunnskap fra forkning.no 
og verdens helse organisasjon (WHO). Vi følger myndighetenes 
pålegg og anbefalinger til enhver tid og er forberedt på at nye 
tiltak kan komme på kort varsel. 

NLM Miljø bruker utenlandske transportfirmaer, semitrailere 
som ankommer landet med varer av ulike slag og som skal 
returnere tilbake til Polen og Estland. Disse bilene bookes om og 
vi kan laste som vanlig i dag. Sjåførene for denne transporten er 
ikke underlagt karantenebestemmelser. Koronautbruddet har 
medført generelt mindre vareflyt og derfor færre semitrailere inn 
til landet og vi har utfordringer med å hente enkelte plasser i 

landet. Dette er selvsagt en uheldig konsekvens som vi beklager 
og vi jobber non stop med å finne løsninger. 

31.mars lastet vi for første gang etter koronautbruddet 
og Sandefjord sto for tur. Vi var en fin gruppe på fem 
personer som lastet. Det var ekstra kjekt å se kollegaene 
bruke munnbind. Munnbind beskytter først og fremst andre mot 
den som kanskje selv er smittet men ikke vet det selv. Den som 
skal laste under koronautbruddet får tilsendt en egen prosedyre i 
forkant. Viktig informasjon sendes på butikkens mailadresse. Vi 
ser fram til bedre dager og tror verdenssamfunnet og vi som en 
samlet nasjon etter dette har lært en god del som kan være nyttig 
for framtiden. Som å ikke ta alt for gitt og at felleskap, omsorg og 
gode handlinger til din neste er viktigst. 

Da veien nå er blitt litt humpete ber vi om litt ekstra tålmodighet 
i tiden framover og takker for alle gode løsninger. 

Nytt fra NLM Miljø

Full fart bak stengte dører  
Råholt/Eidsvoll:  
Det var planlagt renovering for nyåpning på Råholt/
Eidsvoll i uke 12 og 13 lenge før man kunne ane hva 
som skulle skje ift. pandemien. En liten, begrenset gjeng 
har likevel gitt jernet, og butikken begynner å ta form. 
Nyåpning er imidlertid utsatt på ubestemt tid.
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