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 GJENBRUKSNYTT 
GJENBRUK OG MILJØ under fanen VERDEN FOR KRISTUS

NLM GJENBRUK FEBRUAR 2020

ØKONOMI  
Omsetning t.o.m. 
desember 2019 

er kr. 
71.229.873,-. 

(uavstemt)  

Dette er en 
økning fra 
fjorårets 

omsetning på kr. 
65.997.861,-.

FLOTT START I TROMSØ 
 Åpningsdagen i Tromsø ble en flott dag! Det var fullt fra 
start til slutt. Utrolig mange unge kunder som handlet, 

smilte og koste seg. De frivillige i Tromsø gjorde en 
fantastisk jobb med å få til en feiende flott butikk.

REKRUTTERING

Det kan knapt bli for mange 
medarbeidere i butikkene våre, 
og de fleste har behov for flere.   

I desember-utgaven kunne dere lese om 
Trine som ble rekruttert til butikken i 
Trondheim via nettsiden frivillig.no. Det 
fungerer som en digital oppslagstavle for 
frivillige oppdrag, og hun leste 
«plakaten» vår. Helt supert!  

Plattformen er gratis(😃 ), og vi håper at 
flere frivillige kan finne veien til oss på 
den måten. 
  
Foreløpig er det noen få butikker som 
har fått sin egen profil, og profiler for 
alle butikkene er under oppføring.  

Vi ser allerede at det fungerer, så 
dette har vi tro på!

Ny mann på dekk 
Arild Berg tar over etter 
Tommy Eriksen som 
administrasjonsleder. Og 
han er allerede delvis i 
gang! Arild er 52 år og har 
flere års erfaring blant 

annet som daglig leder i 
Ormseter AS (tidligere 
asylmottak). Han er gift 
med Torill og har fire barn 
i alderen 15 til 21 år. Arild 
er glad i friluftsliv og sang, 
og beskriver seg selv blant 
annet som «positiv, 
utadvendt, ryddig, 
strukturert og initiativrik». 
Arild trives også med å 
jobbe i en hektisk 
hverdag, og evner å ha 
flere oppgaver samtidig. 
Og det er jo midt i blinken 
for hans fremtidige virke i 
NLM Gjenbruk. Dere 
treffer ham kjapt på 
telefon, og ønsk han 
velkommen når han 
kommer innom butikken 
etterhvert. Vi gleder oss 
over å ha fått med oss 
Arild på laget!

Sakset fra frivillig.no

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

Bjarte har ordet: 

NLM Miljø er fra januar  med-
lem av bransjeorganisasjonen 
Avfall Norge 
  
NLM Miljø vil med sitt medlemskap i 
Avfall Norge delta aktivt på en arena 
for læring og samtidig være en 
bidragsyter inn i arbeidet for å styrke 
eksisterende innsamlingsmodeller og 
finne nye løsninger for økt innsaml-
ing, gjenbruk og resirkulering av klær 
og tekstiler i det grønne skiftet. 
  
Med betydelig kunnskap om gjenbruk 
og resirkulering, er vi godt rustet til å 
gi et større miljøbidrag og 
samfunnsbidrag. 

Vi ser det som viktig å finne nye 
innsamlingsplasser og når eksister-
ende aktører plasserer innsamlings-
bokser ved siden av NLM Gjenbruks 
bokser, da er det utelukkende positivt, 
for vi tror volumet blir større med økt 
synlighet og vi tror vi sammen kan 
løse oppgaven for framtiden i 
samarbeid med aktørene, forsknings-
institusjoner, tekstilbransjen, 
næringslivet og kommunene på lag. 
Alltid med gjenbruk som vår 
profesjon, men også utnyttelse av 
restfraksjoner som oppstår. Dialogen 
med de eksisterende innsamlingsakt-
ørene er verdifullt for NLM Miljø. 
  

Det er naturlig for NLM Miljø å være 
en del av et større bransjenettverk og 
vi så Avfall Norge som den viktigste 
arenaen, både for å få kunnskap, men 
også dele kunnskap, videre 
nettverksbygging og samarbeide på 
tvers av ulike sektorer. Avfall Norge er 
vår viktigste arena og NLM Miljø vil 
være tilstede med stand under Avfalls 
Messa 2020.

Nytt fra NLM Miljø

VIKTIG: Facebook 
Når det gjelder profilbilde (det lille runde) på 
Facebook, skal dette være identisk for alle 
NLM Gjenbruk sine butikker. Vi har et ikon 
spesielt utarbeidet for nettopp denne bruken.  
Når det gjelder forsidebildet (toppbildet), er 
det laget en mal som er lik for alle butikkene, 
men hvor stedsnavnet er lagt inn. I utgangs-
punktet skal denne malen benyttes av alle 
butikkene, med mindre det er spesielle behov 
i sammenheng med f.eks. flytting eller re-
åpning og lignende. Grunnen til at vi skal 
unngå å bytte disse to elementene lokalt, er 
for å oppnå en best mulig merkevare-
tilhørighet og dermed merkevarebygging.  

«Hvis Coca-Cola skulle miste alle sine 
produksjonsrelaterte eiendeler i en 
katastrofe, ville selskapet overleve. 
Derimot, hvis alle forbrukere plutselig 
skulle få et hukommelsestap  og 
glemme alt relatert til Coca-Cola,  
ville selskapet gått konkurs.» 
(Uttalt av en toppleder i Coca-Cola.) 

I alle situasjoner hvor folk tenker de 
skal gi noe fra seg, bli frivillig eller 
handle brukt, så skal de assosiere til 
NLM Gjenbruk. Derfor ønsker jeg å 
sette fokus på noen relevante ting.  

Merkeassosiasjoner er alt folk 
forbinder med en merkevare. Ting som 
inntrykk og forventninger - all 
informasjon bygget opp over tid i 
målgruppens hukommelse gjennom 
erfaringer og opplevelser er det vi 
gjerne kaller merkekunnskap. 
Assosiasjoner er selve vevet som 
merkevaren består av. De utgjør 
merkevarens identitet og det som 
muligens skiller den ut i sin kategori. 
De er grunnen til at man husker, 
foretrekker, kjøper igjen, eller kanskje 
erstatter ett alternativ med ett annet. 
Det å utvikle en sterk merkevare er 
sannsynligvis mer krevende enn noen 
gang. Merkevarearbeid krever klare 
tanker fra alle involverte parter, bruk 
av ressurser og krever marathonkondis. 

Hvorfor skal adm og de frivillige i 
det hele tatt bry seg om å bygge 
merkevare? JO, på grunn av det gode 
for formålet vi alle jobber for.  

Kampen i gjenbruksbransjen vil i 
fremtiden ikke stå om og ha nok 
kunder, men om gode medarbeidere 
(som vi allerede har, og vil trenge fler 
av) og nok varer til å møte fremtidenes 
etterspørselsøkning etter gode brukte 
varer til rett kvalitet og pris. Presentert 
på en god måte. Så langt er det bare en 
liten andel av befolkningen (ca. 15%) 
som handler brukt. Det betyr at hvis vi 
er gode på det vi holder på med, så kan 
vi i uoverskuelig fremtid drive gode 
lokale møteplasser som betyr mye for 
folk i lokalmiljøet og de frivillige som 
jobber der. Vi kan generere midler som 
blir til hjelp for folk som virkelig 
trenger det. Bety noe positivt for 
miljøet, og dermed etterlate kloden til 
ett bedre sted for de som  
kommer etter oss.  

Jeg vil oppfordre oss alle til å 
fremsnakke og ha tiltro til 
hverandre i vårt felles arbeid for 
NLM Gjenbruk. Det vil bidra til å 
bygge en merkevare som kan stå seg i 
møte med en voksende konkurranse i 
gjenbruksbransjen i Norge. 

Annonser i Dagen og Vårt Land 
Flere har reagert på at det ofte kommer 
annonser i Dagen og Vårt Land. Disse  
annonsene kalles puff-annonser. Avisen setter 
de inn når de har ledig plass i avisen, derfor 
kan de komme flere ganger i uka og i 
forskjellige størrelser. Vi styrer ikke innrykk og 
størrelse. Denne formen for merkevare-bygging 
er veldig rimelig, og viktig inn i ett segment 
som f.eks dødsbo. Mange av butikkene våre har 
meldt til oss at de fikk flere dødsbo det siste 
året, noe som ofte gir oss de beste varene og 
som igjen generer god økonomi. 

mailto:post@nlmgjenbruk.no
mailto:post@nlmgjenbruk.no
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