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 GJENBRUKSNYTT 
GJENBRUK OG MILJØ under fanen VERDEN FOR KRISTUS

NLM GJENBRUK MARS 2020

HUSK: 
Flott om du vil ta deg 

tiden til å registrere deg 
som frivillig på: 

frivillig.nlmgjenbruk.no  
(registrering av nye og 
eksisterende frivillige). 

Det er frivillig å 
registrere seg:-) 

ØKONOMI  
Omsetning 

(uavstemt) jan 2020 
er kr. 6.433.273,-.     

En økning på nesten 
20 % fra fjorårets 
omsetning på kr. 

5.382.990,-.

KINA 2020: 
 Det blir ikke krevd noe 

depositum ved 
påmelding slik 

situasjonen er nå med 
koronaviruset. Du finner 

mer info her: 
plussreiser.no/reiser/ 

kina-2020

REKORDÅR 2019
2019 er et år hvor mange 
nye rekorder er slått.  

Vi er både flere butikker og flere 
frivillige enn noen gang før. Vi 
har hatt flere måneder hvor 
omsetningen har oversteget 
tidligere høyder. Totalt for 2019 
har vi tidenes høyeste omsetning 
på hele 73 millioner som er en 
økning på hele 11 %. Foreløpig 
resultat er på over 30 millioner, 
dvs. en økning på 8 %. Tusen takk 
til alle frivillige for den 
fantastiske innsatsen gjennom 
hele året. I 2019 har det blitt 
etablert 2 nye butikker; 
Fredrikstad og Mandal! 
Velkommen til NLM Gjenbruk-
familien! 
  
Som man kan se av pai-figuren 
er det tekstiler og nips 
(tidligere kalt ting og tang), 
som utgjør den største delen av 
omsetningen. Ser vi på trend-
ene de siste årene (til høyre) ser 
vi også at det er på disse vare-
gruppene vi opplever vekst. 
  
Midlene som kommer inn 
gjennom butikkene til NLM 
Gjenbruk er avgjørende for 
NLMs misjon-, bistand- og 
diakonale arbeid verden over.

Vi gratulerer 
Jørpeland med 5 år! 

Sandnes 
Det ser ut til å skje 

spennende ting i Sandnes 
mot slutten av året – vi 

kommer tilbake med mer 
informasjon 😀   

Viktig 
Husk å registrere varene 
som sendes NLM Miljø på 
boks.nlmgjenbruk.no 
Registreringen er 
grunnlaget for å 
synliggjøre arbeidet i 
regnskapet til butikkene, 
enket og greit. 

Nettauksjon 
Husker dere Blomqvist 
nettauksjon? Her kan vi 
selge spesielle samler-
objekter til høyere pris 
enn i butikkene. Slik 
bevares det lave prisnivået 
som NLM Gjenbruk skal 
være kjent for, samtidig 
som vi får inn mer penger. 
-En gyllen mulighet. Mer 
informasjon er sendt til 
butikkenes e-post. Titt 
gjerne innom 
blomqvist.no.

Har du tips eller innspill? Send dem til 
oss!

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

Bjarte har ordet: 
Tusen takk!  

Jeg vil takke dere for jobben dere gjør, daglig, ukentlig, 
månedlig, ja gjennom hele året. Det hadde ikke vært noe NLM 
Gjenbruk uten de frivillige. Innsatsen dere legger ned er dere 
med å gi folk en god lokal møteplass, gi folk rent vann, gi folk 
nødvendig helsehjelp, gi mulighet for folk til å lære å lese og 
skrive, dere er med å redde liv, ja dere er med å gi folk over hele 
verden ett bedre liv og nye muligheter, så tusen tusen takk. 
  
Så vil jeg takke Tommy Eriksen, vår administrasjonsleder som 
slutter nå i midten av mars. Han kom inn i en litt utfordrende 
fase for oss, og vært en uvurderlig ressurs for NLM Gjenbruk fra 
dag en. Både hans kunnskap om alt og personen Tommy har 
betydd alt for meg, og utrolig mye for NLM Gjenbruk. Han har 
vært ankerfestet på kontoret, hatt kontrollen på det meste og 
vært til stor hjelp for butikkene. Dere har bare sett litt av alt det 
Tommy har gjort for at NLM Gjenbruk tannhjulene skal fungere 
sammen, og som i fjor endte med det beste resultat i løpet av 
NLM Gjenbruk sin 15 årige historie. 
  
Afrikansk ordtak: «skal du gå fort, gå alene, skal du gå langt så 
gå sammen med noen» Sammen kan vi få til veldig mye og vi er 
bare i startgropen for gjenbruksbransjen i Norge, så fremtiden 
er utfordrende, spennende og morsom.

Året 2019 oppsummert  

Vi smalet inn hele 525 tonn, derav 144 tonn med 
butikkretur. Alle varene er trygt eksportert og kommer 
andre til glede i sentral og Øst Europa. Samtidig styrkes 
tilgangen for klær til NLM Gjenbruks butikker med NLM 
Gjenbruks-bokser. Boksene gir stor synlighet og styrker 
merkevaren og tilgjengelighet for å gi gaver utvides til alla 
dager i uka - hele døgnet 24/7. 
  
NLM Gjenbruk og NLM Miljø henger godt sammen for økt 
gjenbruk i Norge og i andre land. Trygg og lovlig eksport 
av det som ikke er salgbart i NLM Gjenbruk kjede er 
etablert. Tollpairer, helseerklæring fraktbrev og faktura 
følger lasten helt fram. EU har større fokus på transparent 
eksport derfor er papirene så viktig. NLM Miljø reduserer 
omdømmerisikoen ved å sende varer trygt ut av landet og 
alle varer behandles som gaver gitt til NLM. 
  
NLM Miljø er engasjert i bransjenettverk blant innsamlere 
i Norge, Tekstilaksjon men også «Tekstil 2020» i regi av 
Avfall Norge, i tråd med EUs mål for tekstilinnsamling 
2025. Vi er nå invitert til åpningen av den kommunale 
satsingen, Kretsløpsparken i Hamar og vil holde foredrag 
for avfallsbransjen. 
  
I selskapet NLM Miljøs virketid har det blitt investert i 
374 bokser og materiell derav 350 bokser utplassert. 
  

Eksportsalget økte fra kr 573 166.- i 2018 til kr 2 921 780.- 
i 2019. En økning på hele 500 prosent. Selv om resultatet 
fortsatt er negativt budsjetterer NLM Miljø nå med bedret 
resultat ut fra de bokser som allerede er utplassert for 
volumet innsamlet øker med tiden boksene står 
utplassert. 
  
Utover klær og tekstiler fra innsamlingsboksen utgjør 
eksport av butikkreturen av klær, tekstiler, 
pyntegjenstander og kjøkkenutstyr kr 647 072,- 
  
Vi må se bokser og butikkdrift under ett, hva det samlet 
gir av positive synergier både i form av synlighet og 
tilgang på tekstiler for salg i butikkene. NLM Gjenbruks 
butikk-kjede har fått tilført klær og tekstiler fra boksene 
og varegruppen har sterkest salgsvekst, noe som ventes å 
øke betydelig i framtiden. 
  
Fokuset framover vil være å øke antall plasser og lavere 
innsamlingskostnader per kg i takt med antall bokser og 
volumøkning. Det er viktig at de administrative 
kostnadene og kostnadene til innsamling holdes så lavt 
som mulig slik at det samlede økonomiske bidraget til 
ideelle formål blir så stort som mulig - for å hjelpe flere. 
  
Nå sikter vi mot å doble innsamling og eksportsalg i 2020. 
Vi takker for det gode samarbeidet med de frivillige, 
arbeidet går raskt framover når vi jobber godt sammen.

Nytt fra NLM Miljø

Nyåpning Sandefjord:  
For en dag!  
150 kunder strømmet inn i butikken tre minutter over 11 
lørdag 29.feb. Og så fortsatte det bare å komme folk.  
Hele dagen. Butikkleder sto ved døra etter stengetid og 
måtte beklage til flere som kom da: "beklager vi har 
stengt for dagen - kom igjen på onsdag!!"  To kasser og 
en ekstra bankterminal (heldigvis!), registrerte et samlet 
salg på hele kr. 73.700,-. Tusen takk til alle innvolverte - 
nå gleder vi oss til fortsettelsen!
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