
På tross av restriksjonene ble det
enmeget god start på alle måter i
de nye lokalene i Stavanger.

Bakteppet for flyttingen i Stavanger
var brannen i de forrige lokalene i slut-
ten av 2020. Det tok litt tid å finne eg-
nede nye lokaler, men man endte opp i
renoverte lokaler i Lagårdsveien 80.

Her har vi Rusta som nærmeste nabo,
og butikken ligger nærmere sentrum
enn tidligere. Den nye butikken er en
del mindre, med en butikkflate på
360m2og bakrom/lager/mottak på
180m2. Med unntak av store møbler og
gjenstander, er de fleste varegrupper

på plass. Men hovedvekten av varene
er på salgsdriverne nips og klær.

Det var en spent gjeng frivillige som
møtte opp på åpningsdagen. Køen av
kunder vokste inn mot åpningen, og
holdt seg godt gjennom hele dagen.
Personalet på Rusta rett over gangen
lurte på hva dette var for noe!

Resultatene fra åpningsdagen endte på
kr 106.140, og resultatet fra første
ordinære uke ble kr 145.960.
Ikke så verst på 360m2!
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Følg med!
NLM Gjenbruk og Hedmarktoppen

Folkehøyskole inngår et sam-
arbeid om etablering av et nytt og

spennende gjenbrukskonsept i
Hamar. Mer info kommer!

Prosjekter
Det jobbes nå konkret med

planløsning for Volda. Status på
Hamar og Fagernes er foreløpig

uforandret, men begge er
prioriterte prosjekter.

Flott start i Stavanger

Det ble godt “trøkk” på åpningsdagen i de nye lokalene i Stavanger, lørdag 15. Januar.

Mange blide fjes og fornøyde kunder i
alle aldre under åpningen i Stavanger.

Økonomi 2021 2020 Endring

Omsetning Jan–Nov kr 87 059 212,00 kr 84 322 833,00 kr 2 736 379,00 3,2 %

Resultat Jan–Nov kr 37 348 147,00 kr 39 685 654,00 -kr 2 337 507,00 -5,9 %

Omatt-kurs
8. mars blir det kurs i Trondheim

på svinnkompetanse, ran mm.
5. april blir det kurs i Stavanger
med samme tema. Påmelding:

omatt.org



Dei to siste laurdagane i Ålesund
er dei dagane med størst omset‐
ning i den tida vi har har oversikt
over frå 2017.
Laurdag 15.01.2022: Kr 48 931,-
Laurdag 22.01.2022: Kr 47 569,-

Desse 3 vekene er omsetninga
kr 63 017,- større enn i 2021.

3 opningsdagar, onsdag, torsdag
og laurdag og med dugnad på
tysdag og fredag, var eit godt val
for oss. Våre flinke damer som
lagar nye facebooksider tysdag
kveld og fredag kveld, gjer
butikken freistande for mange
kundar.

For nokre dagar sidan fekk NLM
Gjenbruk Ålesund litt av ein
kommentar på si facebookside:

"Dere er så flinke! Dette må vere
landets ryddigste og
fineste Gjenbruksbutikk!" Det er
oppmuntrande å få høyre!

Dugnadane tysdag og fredag der
våre flinke medarbeidar
brukar sin kunnskap og "kunst‐
narsinn" gjer at butikken kan
vere "landets ryddigste og
fineste"?

God omsetning på Sunnmøre!
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Tidlig tilbake i det 20. århundre var drømmen om å fly noe «alle» øns-
ket. Samuel Langley var en av dem, men de færreste har hørt om han.
Langley hadde tilsynelatende oppskriften for suksess: Han fikk 50.000
dollar av krigsdepartementet for å finne ut av denne flyvende maskinen.
I tillegg hadde han et ekstremt godt nettverk og New York Times fulgte
ham overalt. Alle heiet på Langley. På samme tid hadde brødreneWilbur
og Orville Wright også et ønske om å fly. I motsetning til Langley, hadde
de ingen penger, ingen høyere utdanning og New York times fulgte dem
ingen steder. Forskjellen var at brødrene var drevet av en grunn, av en
tro. De trodde at hvis de kunne finne ut av denne flyvende maskinen, så
ville det forandre verdenshistorien. Langley derimot, ville bli rik og
berømt. De få som delte Wright-brødrenes drøm, jobbet med demmed
blod, svette og tårer. Og den 17. desember 1903 så fløyWright-brødrene,
men det var ingen der for å se det. De fant ut at de hadde klart det noen
dager senere. Langley var motivert på feil måte, og den dagenWright-
brødrene klarte å fly, så ga han opp. Et bevis på at folk ikke kjøper hva
du gjør, de kjøper hvorfor du gjør det. Og hvis du snakker med folk om
hva de tror på, så vil du tiltrekke deg de som tror på det samme som deg.

Hva er formålet ditt? Hva er saken din? Hva er din tro? Hvorfor eksiste-
rer organisasjonen din? Hvorfor eksisterer NLMGjenbruk? De som
lykkes, de tenker, handler og kommuniserer fra innsiden og ut. De vet
hvorfor de eksisterer. Jeg vet ikke hva ditt «hvorfor du er med i NLM
Gjenbruk» er, men for meg så handler det om det Jesus sa: «det dere
gjordemot en av disse mine søsken, har dere gjort mot meg»
Altså noe som ikke lenger handler ommeg.

Jeg kan ikke redde hele verden, men jeg kan gjøre litt. Sagt med andre
ord, kan det bety at man vil ta vare på jordkloden/skaperverket for de
som kommer etter oss. Eller at man ønsker å bety en positiv og livsfor-
vandlende forskjell i menneskers liv, lokalt der butikken ligger og globalt
i de land Misjonssambandet driver arbeid.

Å skape en sosial, helsemessig, miljømessig, økonomisk og evig bærekraft
lokalt og globalt er hvorforNLMGjenbruk driver gjenbruksbutikker.

Bjarte har ordet:
Kjære, gjenbruksvenner

Med 500 utplasserte bokser ser det så langt
ut til at NLMMiljø går i pluss for 2021, rundt
50 000. For NLMMiljø som fortsatt er et
ungt selskap, er det historisk og vi takker
dere hver og en for at dette var mulig. Vi ten-
ker ofte på dem som er ute i all slags vær for
å tømme boksene, og vi opplever at mange
synes dette er givende arbeide! Formålet er
godt, og gir mange mennesker en bedre
hverdag og håp for framtiden. Nå går vi raskt
mot lysere tider og utearbeidet blir sikkert
lettere. Snart dukker hestehoven opp ved
boksene: den er lys i luggen, silkemyk, men
har kraft i seg til trenge gjennom asfalt!

Siden vi vant anbud i Oslo
kommune er mye forarbeide
nå på plass, og 100 bokser
(tilpasset kommunens krav)
skal ut fra første uka i mars.
I ukene 9 og 10 skal alle bok-
ser være utplassert. Det vil gi
betydelig volumvekst, og gir
samtidig god synlighet for
varemerket NLMGjenbruk,
og kjennskapen til NLM
Gjenbruk øker betydelig og
følgelig kunnskap om hvem vi er og hva vi
jobber for. Vi gleder oss over at vi nå har tre
nye sjåfører på plass, som starter 1.februar.
Disse er Hans Georg Haug, Elias Lampa, og
Robert Jaros. Vi ønsker dem alle velkommen
til oss! Paul Johansen slutter samtidig innen
februar og går til stillingen distribusjonssjef i
Schenker avdeling Drammen. Paul har vært
viktig i oppstartsårene av selskapet NLM
Miljø og vi ønsker å takke Paul for tiden hos
oss og ønsker han lykke til med den nye job-
ben! Tommy Eriksen vil være den personen
som tar over mye av oppgavene og er en viktig
kontakt ut i frivillighetsmiljøene, sammen
med daglig leder. Vi setter alltid pris på å høre
fra dere, og det er bare å ta kontakt med oss i
administrasjonen for stort og smått.

Miljøkonsulentene i NLMMiljø gjorde en
rekke nye avtaler om plasser på slutten av
2021. Disse boksene er på vei ut i oppstarten
av 2022, og særlig i Kongsvinger og Viken
øst kommer nye tekstiltårn opp. Vi ønsker
først og fremst at klærne skal selges i NLM
Gjenbruks butikker i Norge, og med det store
volumet vi nå samler inn vil eksporten fort-
satt gå til Polen og Estland. Gjenbruk er god
ressursforvaltning og bra for miljøet.

Vi er rigget for ytterligere vekst i 2022, og
gleder oss til det videre samarbeidet!

Nytt fra NLM Miljø
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Tusen Takk!
Klær og tekstiler legges i lukket pose. Tørt og rent.


