
Så var det Stjørdal sin tur til å gjen-
åpne dørene – til en «ny» butikk!

Butikken besluttet i januar å gå for en større
butikkfornyelse i forbindelse med at man
hadde fått tilgang til større arealer. Hensik-
ten med fornyelsen var å:
• Utnytte lokalet på en best mulig måte
• Tydeliggjøre og samle varegrupper
• Øke salget (gjennom bl.a. å delvis øke,

flytte og tydeliggjøre varegrupper)
• Gjøre butikken enda mer attraktiv for

kundene - og gjennom dette favne nye
kunder (øke kundeopplevelsen)

• Potensielt rekruttere nye frivillige
gjennom en «ny» butikk

Etter uttallige timers innsats over flere
måneder, og ikke minst en siste uke med
stengt butikk, kunne man lørdag 24. okt
åpne dørene til den «nye» butikken.
Åpningsdagen ble i følge en av de frivillige
en «fest fra ende til annen», og butikkleder
Kjell Kolbrekk utrykker en stor takknem-
lighet for all innsatsen som er blitt lagt ned,
og gleder seg stort over alle tilbakemeld-
ingene fra kundene som har vært innom.

På tross av litt utfordringer med en ny
kasse, landet man på omtrent 63000,-
på gjenåpningsdagen.

PS: se bilder på Stjørdal sin FB-side.
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SMITTEVERN
Det er svært viktig at

man i hver enkelt butikk
sørger for at smittevern-
tiltakene overholdes.
Er du i tvil om noe,
så ta kontakt med
administrasjonen!

ØKONOMI
Omsetning (avstemt)
t.o.m. mar 2020 er
Kr. 57.636.000,-
En oppgang fra

fjorårets omsetning på
Kr 50.816.000,-

BANKTERMINALER
Vi bytter nå leverandør
fra Bambora til Nets på

bankterminalene.
Easystep (Tlf 72 60 60 60)
vil nå betjene support
på både kasse og

terminal.

Stjørdal gjenåpnet

Vi gratulerer
• Fagernes med 15 år!

Fest i Fagernes

Det ble en flott 15 års
markering i Fagernes

– kjedens første butikk. Det
ble både kake og blomster,
og gründer og tidligere
leder for NLM Gjenbruk
Sveinung Lianes var

selvsagt tilstede sammen
med Bjarte Rydland.

Ny folder på vei

Det er laget en ny generell
folder for NLM Gjenbruk.
Denne vil sendes ut til alle
og vil erstatte «folderen
med gutten» etterhvert
som denne går tom.

Har du tipseller innspill?Send dem til
oss!

Visste du at...
De siste årene har antall søk
på ordet «gjenbruk» økt med
mange hundre prosent? Nå
er det nesten 8 ganger flere
søk på på «gjenbruk» enn det
var for 10 år siden. Og dette

øker videre...
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ADMINISTRASJONEN
Tlf 40 44 34 50 / post@nlmgjenbruk.noI går fikk jeg delta på 15 års jubileum på Fagernes, vår første

butikk. Fantastisk å møte de frivillige som har stått på, som synes
det kan være krevende, men som allikevel ser fremover mot 30 års
jubileet! (Sveinung sa han skulle komme på 50 års jubileet.) Vi vet at
antall hender i butikken har betydning for hva vi makter. Vi kan aldri
få til mer enn vi har ressurser til. Derfor blir den kommende
strategien for rekrutering veldig viktig. Her ønsker vi innspill fra bu-
tikkene. Ingen av oss blir yngre med årene. Vi ønsker alle at NLM
Gjenbruk skal ha en fremtid og da må vi klare å rekruttere nye med-
arbeidere så dette blir viktig fremover.

Fremtiden for vår bransje er veldig spennende. Gjenbruksmarkedet i
Norge er fortsatt «bittelite» og de som forsker på og analyserer frem-
tiden kommer med påstander om at skillet mellom det og handle nytt
og brukt vil viskes ut. Det vil i fremtiden være like normalt å handle
på en gjenbruksbutikk som andre steder. Og klær trekkes frem som
den mest interessante gjenbruksvaren i fremtiden. Det betyr enorme
muligheter så lenge vi har nok folk som synes dette er morsomt og
meningsfullt.

Jeg blir glad når styreleder på Fagernes som har vært med i 15 år
forteller at gjenbruk er det mest meningsfulle arbeidet han har fått
vært med på i misjonen, og at det i tillegg er utrolig moro.
På vegne av alle de dere får bety mye for: Tusen Takk!

Bjarte har ordet:

The comeback kid
- Tommy Eriksen
NLMMiljø vok-
ser, prosjektene
og oppgavene
blir flere og
Tommy Eriksen
er ansatt som admi-
nistrasjonsmedarbeider i NLM
Miljø. Tommy kommer fra job-
ben som administrasjonsleder i
NLM Gjenbruk, og er konstitu-
ert leder for bransjeorganisa-
sjonen OMATT. Tommy har en
periode jobbet for NLMMiljø
med et prosjekt i Hamar. Vi er
glad for å ha Tommy Eriksen
med i vårt team som fast ansatt
og Tommy vil være en viktig
ressurs mot NLM Gjenbruk.
Det er viktig for NLMMiljø å
være på arenaene og nå er vi
rustet til det i NLMMiljø.

Semislep nr 50
klar for eksport
Innsamlingen og eksport har
en sterk økning med 75 prosent
vekst. Det sterkeste veksten
blant innsamlere i Norge per

september 2020. Denne uka
sender vi semislep nr 50 i rekka.
700 tonn med varer for gjen-
bruk i sentral og øst Europa gir
et betydelig miljøbidrag og vare-
ne kommer andre til glede.
Vi jobber tett sammen med ide-
elle innsamlere i Norge som
Fretex, UFF, Kirkens Bymisjon
og er nå enige om vår rolle i
samfunnet – innsamling for
gjenbruk. Vi vil sammen i stør-
re grad kommunisere og samle
inn tekstiler under budskapet
Helt - Rent og Tørt. Det er be-
regnet at det fortsatt er drøye
20 000 tonn tekstiler som ven-
ter på å bli samlet inn for direk-
te gjenbruk.

Vi ønsker oss nå flere prosjek-
ter for å sette ut bokser og tøm-
me bokser. Ser du en mulighet
til å bidra eller kjenner noen
som kan ha glede av et prosjekt
for å reise midler til menighet,
foreninger eller lag ol. og sam-
tidig støtter NLMs arbeide kan
du kontakte Tommy Eriksen på
teriksen@nlmmiljo.no

Nytt fra NLM Miljø

Orkland 10 år!
NLM Gjenbruk Orkland jubilerte med
festmiddag på Søvasslia 7.oktober. Salen var
pynta til fest, og ca 35 frivillige medarbeidere,
og innbudte gjester tok plass ved bordene. Etter
et velsmakende måltid var det tid for taler,
Sveinung Lianes var først til mikrofonen. Han
geleida oss gjennom prosessen fra
planleggingsfasen og fram til i dag. Sveinung
pekte spesielt på betydningen av den lune
kroken, og den høye trivselsfaktoren ved
butikken på Kårmo. Daglig leder Bjarte Rydland
framheva betydningen butikken har, både lokalt
og ute i den store verden. Han minna oss om at
vi er med på noe stort. Johannes Selstø hilste fra
Regionkontoret, og minna oss om hvor viktige
alle de frivillige medarbeiderne er i vår sammen-
heng. Jostein Krutvik hilste fra medarbeider-
gruppa i anledning Ingmund Bakkens nylige 80-
årsdag. Ingmund går av ved årsskiftet som

butikkleder. Vi er takknemlige for innsatsen
Ingmund har lagt ned ved Kårmo gjennom
mange år! Guri Berge er klar til å overta, og vi
ser fram til å bli bedre kjent med henne i rollen
som butikkleder. Innimellom talene gleda
«Fagerlikaran» oss med flott sang! Kaffe og kaker
ble det også servert. Det ble en veldig trivelig
fest, med lett og god stemning. Torsdag
8.oktober var det duka for markering på Kårmo.
Det var halv pris på alle varer, ekstra lang
åpningstid, og det ble servert kake og kaffe til
kunder og givere som var innom. Vi er
takknemlige for butikken på Kårmo!
Takknemlige for alt den har betydd i 10 år,
en viktig møteplass for mange.

Kjersti Hindrum Stavran, Prosjektkoordinator i
NLM Gjenbruk Trøndelag og Troms


