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Bilene
Vi minner om at henvendelser

vedrørende bilene, rettes til Jørn
(jjohansen@nlmgjenbruk.no) etter
at Tom Røsland «pensjonerte» seg

som bilansvarlig :-)

Prosjekter
Nå på slutten av året er det Stavanger
som har fokuset. Det mest av inventar
har kommet opp i uke 48. Går alt etter
planen, åpner vi opp i Lagårdsveien 80

lørdag 8. Januar, litt over ett år etter
brannen i gamlebutikken.

Bærekraftig pilot

Økonomi 2021 2020 Endring

Omsetning Jan–Okt kr 61 325 834,00 kr 55 618 827,00 kr 5 707 007,00 10,3 %

Resultat Jan–Okt kr 23 254 799,00 kr 30 036 175,00 -kr 6 781 376,00 -22,6 %

Omatt-kurs
Vi oppfordrer alle til å følge med

på omatt.org. Her kommer
informasjon om de ulike kursene
som arrangeres samt muligheten

til å melde seg på kurs.

Differansen utgjør i hovedsak mottatt Korona-tilskudd på samme tid i fjor. Dette bokføres i november.
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Godemedarbeidere i NLMGjenbruk.

Som flere av dere har sett på sosiale medier så tester vi ut et nytt vare-
merke (navn, logo) og look&feel på butikken i Oslo som har flyttet fra
Haugenstua til Ulven. Det har vært en prosess i styret og administrasjo-
nen over litt tid med tanke hvordan skal en gjenbruksbutikk se ut for å
treffe gjenbrukskundene best mulig i årene fremover.

Endelig avgjørelse om å teste dette på Ulven ble tatt mellom forrige
nummer av Gjenbruksnytt og dette. Jeg kaller dette en «prototype bu-
tikk» Prototype kjenner mange fra bilverden hvor en ny bil som er plan-
lagt vises frem uten at man har bestemt seg 100% for endelig design el-
ler navn. Mitt mantra er at man vet ingen ting før man har prøvd noe og
her tester vi ut. Når det kommer til eksisterende butikker, foreligger det
ingen vedtak om navnebytte for kjeden forøvrig. Samtidig har Norsk Lu-
thersk Misjonssamband har bestemt seg for å kutte ut NLM som kort-
form i fremtidig kommunikasjon, og skal bruke Misjonssambandet i ste-
det. Det vil si at vi etter hvert som dette fases ut vil miste den eierlinken
vi i dag har ved å hete NLM Gjenbruk.

Når det kommer til navnet «Bærekraftig» som nå prøves ut, så er det
spennende å se på undersøkelsen utført av Opinionen i 2020. Den viser
at ca. 80 % av oss setter likhetstegn mellom bærekraftig og brukt. Sam-
me undersøkelse forteller at over 80% ønsker å leve mer bærekraftige
liv. For de unge som vokser opp i dag, så er ordet bærekraftig det ordet
som beskriver hvordan vi må leve i fremtiden. Mye kan skrives om det
kommersielle rundt dette, men det vil vi evt. komme tilbake til. Men
som et eksempel vil kanskje noen finne en relevans i Norgesgruppen,
som driver alt fra Meny til Joker, samme eier, men ulike varemerker.

Så er min påstand at det er dere frivillige som skaper identiteten vår,
ikke skiltet på veggen. Når kunder og givere først har kommet inn i bu-
tikkene våre – uansett navn – så skal de møte oss, bli kjent med oss å
forstå hvem vi er.

Så vil jeg personlig gi utrykk for hva dette betyr for meg: «Det mest
bærekraftige her i livet er å tro på Jesus, og det eneste som kan skape en
evig bærekraft» Og dette er julens budskap, Jesus barnet kom til jord,
Guds julegave er at han kan bære deg og meg over til det evige liv. Det
eneste som virkelig bærer i livet er Jesus.

Bjarte har ordet:
Kjære, gjenbruksvenner

Oslo kommune anerkjenner viktigheten av å
ha en løsning for innsamling av tekstiler i
kommunen. De har i mange år samarbeidet
med Fretex og UFF, hvor disse to aktørene
har fått tildelt kommunale plasser for sine
tekstilinnsamlingsbokser. NLM Miljø har vært
en pådriver for at kommunen må åpne opp for
samarbeid med flere aktører, slik at kommu-
nen kan tilby den beste innsamlingsløsningen
for sine innbyggere, og samtidig åpne for fri
konkurranse.

Dette resulterte i at kommunen la innhentin-
gen ut på anbud og inviterte aktørene til å til-
by en innsamlingsløsning. Ved valg av samar-
beidspartner la kommunen la vekt på hvilken
miljøprofil hver aktør hadde. NLM Miljø le-
verte derfor et tilbud hvor 100 % av innsam-
lingsjobben gjøres ved bruk av hel-elektriske
kjøretøy. Dette kombinert med at vi er nylig
miljøfyrtårnsertifisert og at våre innsamlings-
bokser er klimanøytrale tror vi var av avg-
jørende betydning for at Oslo Reg (Renovasj-
ons- og gjenvinningsetaten i Oslo kommune)
valgte oss som foretrukket tekstilinnsamler,
foran UFF som kom på andreplass, Røde Kors
på tredje plass, og Kirkens Bymisjon på fjer-
deplass.

Vi er veldig stolt over å vinne, og dette betyr at
vi kan plassere 100 tekstilinnsamlingsbokser i
Oslo fra 01.03.2022, samt at vi nå kan ansette
nye sjåfører og forventer å doble innsamlet
volum i løpet neste år. Dette betyr mye for
miljøet, og naturlig nok en betydelig større in-
ntjening og mer penger til Misjonssamban-
dets prosjekter.

Nytt fra NLM Miljø
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Hjertelig tusen takk!
Et nytt gjenbruksår nærmer seg slutten.

Vi vil benytte anledningen til igjen å
takke hver enkelt for den frivilligheten
som legges ned. Den skaper bærekraft

både lokalt og globalt!

Det er enkelt å
se «proff» ut med
plakatmalene
som ligger på
nlmgjenbruk.no/
profil! Da får du
både riktig
skrifttype og
farge.

Husk at vi har plakatmaler på nett! Vi minner om!
Husk at vi har en velfungerende og enkel

elektronisk løsning for utleggsfaktura. Med
en smart-telefon, kan alt løses fra mobilen.

Samtidig sparer du NLM Gjenbruk for
utgifter :-) Prøv: utlegg.nlmgjenbruk.no

For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herreveldet er
lagt på hans skulder. Han har fått navnet Underfull
rådgiver, Veldig Gud, Evig far, Fredsfyrste . Jes 9,6


