
2020 ble et helt annerledes år da
hele Norge stengte ned 12. mars.

Våre frivillige har vært nødt til å
forholde seg til helt nye krevende ret-
ningslinjer for å drive både dugnad og
butikk, og tilbakemeldinger har vist at
det har blitt gjort med stor bravour!
Dette understrekes også av salgstallene
våre, som viser at vi kun har en ned-
gang på 3,3% i forhold til i fjor.

Dette til tross for at butikkene har vært
stengt i perioder, i tillegg til redusert
åpningstid. Dette viser at vi i realiteten
har solgt mer pr åpningstime i 2020
enn 2019! Det er helt utrolig.

Samlet resultat vil i år være i
underkant av 40 millioner, som er
en økning på 15 % fra i fjor og sånn sett
ny rekord for NLM Gjenbruk. Det som
ble avgjørende, er at vår bransjeorgani-
sasjon Omatt, sørget for at vi kom inn
under ordninger for offentlig tilskudd/
støtte. Omatt fikk også støtte via Revi-
dert Nasjonalbudsjett, og dette med-
førte en støtte til NLM Gjenbruk på
over kr 600 000,-.

Som figuren viser, så fortsetter de sam-
me trendene i 2020, sammenlignet
med tidligere år. Her er det fortsatt
tekstiler og nips som har økning, mens
de andre gruppene er relativt ufo-
randret eller har en nedgang.

Midlene som genereres gjennom NLM
Gjenbruk, er en viktig brikke for NLM
sitt misjon-, bistand- og diakonale
arbeid verden over. I tillegg er vi med
på å virkeliggjøre verdens bærekrafts-
mål på en konkret måte!

Økonomi 2020 2019 Endring

Samlet salgsinntekter kr 68 148 227,00 kr 70 469 807,00 kr -2 321 580,00 -3,3 %

Tilskudd Staten & Omatt kr 11 482 386,00

Andre inntekter kr 4 692 220,00

Sum andre inntekter kr 16 174 606,00 kr 2 857 716,00 kr 13 316 890,00 466,0 %

Sum driftsinntekter kr 84 322 833,00 kr 73 327 523,00 kr 10 995 310,00 15,0 %
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HMS-kurs
Planen er at vi i forbindelse med
lederkonferanse skulle ha en dag
tre – med HMS kurs. Vi håper det
kan være mulig å få arrangert til

høsten. Vi vil kommemed
informasjon i god tid.

Riktig adresse
Vi minner nok en gang om at alle

bestillinger og generelle
forespørsler sendes til
post@nlmgjenbruk.no

medmindre annet er avtalt.
På forhånd takk!

Prosjekter
I skrivende stund, har vi følgende
pågående prosjekter: Butikk nr. 36
åpner 20. Mars i Sandnes. I Skien
jobbes det med «klesbutikk», og i

Elnesvågen skal det utvides. Så skjer
det mye annet også – følg med!

Annerledesåret 2020

Trenden i 2020 er som tidligere. I hovedsak vil det si fortsatt vekst på vare-
gruppene nips (dekketøy etc.) og tekstiler, samtidig som vi ser en fortsatt
svak nedgang på møbler. Andre varegrupper er relativt uforandret.

(Vi har 2,3 mill lavere salgsinntekter enn i fjor, men sluttresultatet er nesten 11 mill høyere grunnet offentlige koronatilskudd.)
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Endringer kommer...

I en artikkel om endring av divisjonsdirektør på BI, Lise
Hammergren har hun noen sitat jeg har lyst til å trekke frem.
Hun sier: «Endringstakten i dag er ekstremt rask og vi må være
kjempegode på å håndtere endring» Videre sier hun: «det er viktig at
man ikke blir redd, og heller tenker at dette gir nye muligheter. Jeg
mener det er mulig å lære noe nytt, uansett alder»

Min første påstand er at gjenbruksbransjen også er i stor endring og
står ved et veiskille. Noe vil fremover kanskje se ut og drives an-
nerledes. Men alle endringer gjøres for at vi i fremtiden kan være en
relevant aktør som fortsetter å skape sosial, økonomisk og miljømes-
sig bærekraft.

Vil tippe dere hørt om Kodak, historiens største aktør i fotobransjen.
De hadde teknologien til digitalt foto, men de hadde mer tro på at
den gamle filmrullen fortsatt var fremtiden. Det tok ikke lang tid før
Kodak ikke eksisterte lenger. Som en av våre frivillige sa til meg «vi
må passe på å ikke bli det neste Kodak»

Lise fra Bi sier videre: «Når du gjennomfører endringsprosesser, er
det viktig å ha i bakhodet at du rigger disse endringene slik at du kan
gjennomføre nye innen ikke alt for lang tid. For ting endrer seg hele
tiden, og det er ikke sikkert at du kan hvile for lenge på laurbærene
før en ny endring må på plass»

Min andre påstand er at fremtiden virkelig er spennende for oss! Og
så vil jeg minne på hva Lise sa, det er viktig å ikke bli redd av
endring, men tenke at det gir nye muligheter.

Er det ikke spennende å være med i den mest samfunnsnyttige og
trendy bransjer i landet??

Bjarte har ordet:
Aktiviteten med å finne nye plasser
for innsamlingsbokser tar seg opp.

NLM Miljø jobber med flere prosjekter som
vi håper å lande innen sommeren, og gjen-
bruksmiljøer finner stadig flere plasser.
Flere kommuner gir nå muligheten til å
sidestille NLM Gjenbruks bokser med and-
re innsamlere på kommunal grunn, for å
samle inn mer av de drøye 35 000 tonn
som i dag ikke samles inn.

Er du klar over at:
• NLM Gjenbruks bokser opplevde størst

volumvekst i boksene 2020 og opplever
størst volumvekst i begynnelsen av 2021.

• Fortsatt er det ca 35 000 tonn i Norge
som kastes hvert år. Kun litt under halv-
parten samles inn.

• EU-direktiv peker på mål om at innen
2025 skal alle tekstiler samles inn.

• I Avfallspyramiden kommer Gjenbruk før
resirkulering til andre produkter, som det
gunnstigste og ønskede tiltaket.

• Direkte gjenbruk krever ikke kjemikalier
eller ressurser til å lage ny produkter. En
vask holder lenge.

• Det finnes ikke nok industrielle løsninger
i Norden eller i Europa i dag for resirku-
lering av volumet filler eller ødelagte tek-
stiler til nye produkter.

• Gjenbruk av tekstiler globalt er forventet
å øke med drøye 400 prosent de nærmes-
te årene

• For miljøet og ressurforvaltningen på
kloden er det det samme hvor i verden
gjenbruk skjer bare det skjer i større
grad enn i dag. Transport ut til andre
land er tatt inn i miljøregnskapet.

• Alle varer NLM Miljø eksporterte fin-
sorteres i Øst- og Sentral-Europa for se-
cond hand markedet. (NLM Miljø ga bort
20 tonn tekstiler / dyner og puter til hjel-
petiltak i Romania i 2020)

• NLM Miljø opplever økt etterspørsel et-
ter varer for eksport, mer enn det vi kan
levere i dag.

• NLM Gjenbruk har varslingstjeneste på
boksene. I 2020 mottok vi 59 rapporter
om; Hva kan gis, fulle bokser, om NLM
Gjenbruk/miljø, eller levert feil - jakka til
gubben!

Nytt fra NLM Miljø

Gratis dagskurs
Omatt arrangerer dagskurs i Drammen 16. mars og i Stavanger
22.april. Vi får undervisning av advokat Hege Stensland Sveen,
og relasjonspedagog Jan Spurkeland. Kurset har blitt svært
godt mottatt av tidligere deltagere, og dette halvåret er siste
mulighet for å få med seg kurs med dette innholdet. Det vil bli
mulighet for å delta digitalt på kurset i Drammen. Kurset er
gratis for frivillige og tilsatte i medlemsorganisasjonene til
Omatt. Les mer og meld deg på kurset påwww.omatt.org.
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Visste du at...
....under corona har økningen i bruk av digitale tjenester
vært ekstrem. Nå sier 92% av alle nordmenn at de bruker

digitale tjenester. Det vil si at vi gjennom digital
kommunikasjon nå kan nå nesten hele Norges

befolkning.


