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Økonomi 2022 2021 Endring

Inntekt Jan–Okt kr 76 151 705 kr 63 807 471 kr 12 344 234 19,3%

Resultat Jan–Okt kr 32 852 813 kr 23 256 703 kr 9 596 110 41,3%

Facebook
Vi kommer til å gå over til Gjenbruken
på butikkenes sider på sosiale medier i
tiden fremover. Dette gjøres fra sentralt
hold, og skjer delvis uavhengig av

endringen av fysiske skilter.

Prosjekter
Det er i skrivende stund ingen
nye store prosjekter. Adm vil nå
bruke noe tid på å se på en
oppfølgingsplan, i tillegg til
utrullingen av Gjenbruken.

Uten støtte
I forslaget til statsbudsjett var

støtten til Omatt fjernet for 2023.
Det jobbes nå iherdig med å se på
ulike alternativer for den videre
aktiviteten i regi av Omatt.

GJENBRUKEN

I løpet av 2023 vil de fleste av
butikkene være over i «ny drakt».

Bakgrunnen for justeringen ble rede-
gjort for i mai-utgaven av Gjenbruks-
nytt. Primært handler det om at
Misjonssambandet har gått bort fra
NLM som kortform, og at det dermed
var nødvendig med en justering. Du
kan finne mai-utgaven i vårt arkiv
(nlmgjenbruk.no/gjenbruksnytt).

Rent praktisk vil vi starte med selve
endringen digitalt (gjenbruken.no kom-
mer medio årsskiftet) og på sosiale
medier (navnet vil endres fra f.eks nlm-

gjenbrukhalden til gjenbrukenhalden).
Foruten navn, endres ikon og topp-
bildet.

Videre har administrasjonen satt opp
en liste over alle butikkene med en
tenkt prioritering på endring av fasade-
skilt og eventuelle andre fysiske endr-
inger som er nødvendige. Vi vil selv-
sagt ta kontakt med hver enkelt
butikk før endringen skal skje.

Vi søker selvsagt å gjøre endringene så
billig sommulig, og tror på sikt vi vil få
en tydeligere merkevare blant pub-
likum, som vil tjene oss godt.

Noen av våre butikker er allerede over på Gjenbruken - slik som Volda.

STRØMSTØTTE
Flere steder i landet er strømmen
fortsatt betydelig dyrere enn tidli-
gere år. Vi søker om strømstøtte i
alle kommuner dette er aktuelt, og
er glade for at vi for 3dje kvartal
har fått innvilget kr. 325.803,-.

Gratulerer!
• Rennesøy 10 år

Gjenbruken rulles ut

GJENBRUKSNYTT
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Bjarte har ordet: Nytt fra NLM Miljø
Innsamlingen går godt

Innsamlet volumet er økende og vi setter
ut enda flere Gjenbruken-bokser, som gjør
Gjenbruken mer synlig og tilgjengelig for
givere. Omsetningen det siste halvåret lig-
ger i overkant av en million per mnd!
Vi når flere milepæler i 2022 og styrer mot
overskudd. Selv om vi startet sist så er vi
ikke lenger den minste innsamleren i Nor-
ge. Frivillige bidrar betydelig inn i arbeidet
for innsamling og følgelig til overskuddet
for virksomheten. Det er viktige inntekter
for Misjonssambandets ulike prosjekter,
blant annet i den tredje verden.

Markedet for tekstiler er stabilt og etter-
spørselen etter varer er stor, langt større
en det vi kan levere. Vårt mål er todelt,
innsamling for eksport, og gi god service til
butikkene. Vi eksporterer betydelig meng-
der tekstiler og nips fra butikkene, gjen-
brukbare varer som kunden i butikken ikke
har kjøpt, eller varer som er overflødig et-
ter sorteringen i butikk. Dette er varer som
kommer andre til glede – og vi kaster
mindre. Det er god ressursforvaltning.

Den 17. november holdt vi samling i sam-
arbeide med Gjenbruken region sør-vest,
en samling for innsamling og butikksorte-
ring i Sandnesporten. Det oppleves viktig
og godt å samles. Vi ønsker å være tilgjen-
gelige for butikkene og tar gjerne turen for
å dele kunnskap, støtte og ta tilbakemel-
dinger i forbedringsarbeidet.

Vårt mål for 2023 er å gi butikkene god
service, og vi gleder oss over samarbeidet
med butikkene.

Vi i NLMmiljø ønsker alle en
velsignet julehøytid.

Hjertelig takk!
Enda 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!

Infoskjermen
Opplever du tekniske prob-
lemer med infoskjermen, ring
Eriksen Data: 62 52 02 90.

Har du innspill til selve inn-
holdet, så send dem inn til
aenne@gjenbruken.no

Hurra for Stjørdaln
NLM Gjenbruk Stjørdal er vinner av Stjørdal kommunes
Miljøpris 2022! Miljøprisen er en æresbevisning for særskilt
og fremragende innsats for miljøet i Stjørdal kommune.
I begrunnelsen for tildelingen står det at butikken har blitt
populær blant innbyggerne i kommunen, og bidrar til å
redusere forbruk og fremme gjenbruk. NLM Gjenbruk
Stjørdal utmerker seg som en viktig aktør i lokalsamfunnet
og de frivilliges innsats anerkjennes. Skole, helse, vann
trekkes også fram på en positiv måte.
Vi gratulerer!

Tre hendelser i løpet november står klart for meg når jeg sitter og skri-
ver årets siste hilsen. Åpningen i Volda, 15. års jubileum på Karmøy,
og julesamling i Halden. Og det er møtet med de frivillige på tre for-
skjellige steder i landet som har gjort inntrykk.

Hele Gjenbruken er tuftet på frivillighet, det er grunnmuren som alt er
bygd på, og jo mer solid og sterk den grunnmuren er jo «høyere bygg
kan vi bygge». Jeg blir stolt, glad, ydmyk og rørt over å treffe så mange
frivillige som står på dag ut og dag inn for vårt fantastiske formål
– som treffer på både people, profit, planet – ja det som faller inn
under det å skape bærekraft.

Det er frivillighetens år og 5. desember skal det markeres i Oslo.
Prisen for årets ildsjel skal deles ut. Jeg nominerer alle de frivillige i
Gjenbruken, og jeg kårer dere samtidig som vinnere av årets ildsjel,
hver enkelt av dere. Det hjelper ikke med varer hvis vi ikke har frivilli-
ge til å håndtere dem, det hjelper ikke med fine butikker hvis vi ikke
har frivillige til og ta imot kundene, osv. Det er dere som henter, kjører
ut og tar i mot, det er dere som vasker og klargjør, det er dere som stil-
ler ut og tar bilder til SoMe, det er dere som steker vafler og koker
kaffe, det er dere som vasker gulv og toaletter, det er dere som prater
med kunder og givere og det er dere som står i kassa og smiler og slik
gjør Gjenbruken til den beste gjenbruksaktøren i Norge.

TUSEN TAKK!

Så minner jeg om julens budskap: verdens beste gave som er gitt for å
ta imot og pakke opp. Det er først når man ser og kjenner på innholdet
at man kan forstå denne gaven. Ønsker dere alle en velsignet juletid!


