
Hipp Hurra for NLMMiljø, som
nå er Miljøfyrtårnsertifisert!

NLMMiljø er grønn fra før og nå har vi
det synlige beviset på at vi tar vår del
av ansvaret og gjør konkrete bære-
kraftstiltak. Vi er fra før stolte av å til-
rettelegge for mer tekstiler til gjenbruk
i Norge, som gir en betydelig positiv
klima og miljøgevinst.

Vi er utrolig stolte over å være Miljø-
fyrtårn-sertifisert. Nå har vi et synlig
bevis på at vi tar ansvar, og et konkret
verktøy for å jobbe kontinuerlig med
miljøforbedringer og grønn omstilling.

Miljøfyrtårn var et naturlig valg for oss
som et anerkjent og effektivt verktøy for
sertifisering og miljøledelse. Miljøfyr-
tårn er Norges mest brukte sertifikat for
oss som vil dokumentere vår miljøinn-
sats og vise samfunnsansvar.
Gjennom et digitalt system får virkso-
mheter konkrete verktøy for å jobbe

målrettet med å forbedre sine miljø-
prestasjoner innen områdene arbeid-
smiljø, avfallshåndtering, energibruk,
innkjøp og transport.

Vi er nå rustet til å jobbe mot kommu-

ner som oftest krever dokumentasjon i
form av sertifisering. I november skal
vi ta turen til Oslo Rådhus der ordfø-
reren høytidelig vil overrekke diplo-
met. Det gleder vi oss til.
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Takk!
Vi takker for alle referater fra

styremøter og årsmøter som nå
har begynt å strømme inn til

korrekt e-post adresse:
post@nlmgjenbruk.no
Keep up the good work!

Grønnere NLM Miljø

Økonomi 2021 2020 Endring

Omsetning Jan–Sept kr 53 155 347,00 kr 47 085 116,00 kr 6 070 231,00 12,9 %

Resultat Jan–Sept kr 18 856 322,00 kr 25 170 150,00 kr 6 313 828,00 -25,1 %

Salgsplakater til bruk på Facebook
Vi har nå lagt ut noen ulike salgsplakater til bruk på Facebook.
Tanken er at når butikken skal ha salg, så kan man f.eks bruke bildet
«Hele butikken 50%» som eneste bilde (eller hovedbilde), med en kort
forklarende og hyggelig tekst under. Flott om dere tar i bruk disse,
slik at vi i enda større grad fremstår enhetlig! De kan lastes ned fra:
nlmgjenbruk.no/profil (høyreklikk på bildet og last ned).

Visste du at...
....antall søk på Google på ordet
"gjenbruk" har økt med nesten

20 ganger de siste årene?
Arbeidet vi gjør blir mer og mer

relevant, dag for dag!
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Omatt-kurs
Omatt minner kurset i

Svinnkompetanse og HMS
30. november på Thon Hotel
Bergen Airport. Meld deg på

kurset på omatt.org.
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Godemedarbeidere i NLMGjenbruk.

Jeg har i hele høst vært sykmeldt, men er gradvis på vei tilbake. Av for-
ståelige grunner så er det en del saker i denne perioden som ikke har
blitt tatt tak i og jeg takker for forståelse og tålmodighet ute i butikkene.

I den perioden jeg har vært sykmeldt har man hatt god tid til å reflektere
litt. Jeg ønsker fremover å løfte frem å styrke kaffekroken/møteplassen
sin betydning i arbeidet vårt og tydeliggjøre at NLMGjenbruk først og
fremst handler ommennesker.

Fler av dere har sikkert lest intervjuet i Dagen eller hørt gründeren
Sveinung Lianes på hans vestlandsturne hvor han snakker om de første
visjonene og formålet for arbeidet i NLMGjenbruk. Nemlig ønske om at
butikkene kunne bli det nye galleriet på bedehus/kirke.

Et slikt fokus vil bety at vi samtidig strekker oss etter å drive så gode
butikker sommulig. Fordi vi vil jo at så mange sommulig ønsker å kom-
me inn dørene hos oss, og da har alt fra mange nok frivillige, til hvordan
butikken ser ut og driftes, ha betydning for å oppnå det.

Først når folk besøker oss, kan vi møte dem, ta en kaffe og vaffel, snakke
sammen om både hverdagslige og åndelige ting, bli kjent og bygge
relasjoner, invitere til større og mindre åndelige fellesskap osv.

Gjennom vårt arbeid skal NLMGjenbruk bidra lokalt og globalt til en
økonomisk, sosial, miljømessig, og ikke minst: evig bærekraft!

Bjarte har ordet:

Administrasjonen Tlf 40 44 34 50 | post@nlmgjenbruk.no | Stormyrvegen 11, 2315 Hamar | Org. nr. 889391162

Jubileet ble feiret med 3 dagers
salg, 50% på alt i butikken + stor
jubileumskake og kaffe. Siden vi
var nr 4 i rekken av Gjenbruks-
butikker, så kommer det en kort
historikk, Sveinung Lianes
hadde åpnet 3 steder litt før,
men han ønsket å etablere en
på Sørlandet. Etter et infomøte i
Grimstad 23.02 2006 ble
mange "tent". Det ble valgt en
komite med 6 som arbeidet
raskt. Kort tid etter var lokalet i
havn og åpning ble bestemt til
1. sept. Etter 6 år flyttet vi til nye
og større lokaler som vi nå har
utvidet et par ganger. Butikken

har hele tiden vært åpen alle
ukedagene, også i pandemi-
tiden med unntak av de to
månedene vi måtte stenge.
Allerede i juni tok vi igjen det vi
tapte sammenlignet med året
før. Til slutt kan jeg nevne at 3 av
den opprinnelige komiteen
fortsatt jobber i dag, den ene
som butikkleder. De andre tre
jobber i "Gjenbruks-Himmelen".
Også to som begynte i nov
2006. jobber fortsatt, og en av
dem er over 90 år! Vi takker for
Guds velsignelse i 15 gode år
og ser framover mot nye
utfordringer.

NLM Gjenbrik Lillesand 15 år 01.09 2021

Plakatmaler
Husk at det er laget enkle plakatmaler for

utskrift lokalt. Disse har korrekt skrifttype og
farge. Disse finner dere på
nlmgjenbruk.no/profil

Vi minner om!
Husk at vi har en velfungerende og enkel
elektronisk løsning for utleggsfaktura. Med
en smart-telefon, kan alt løses fra mobilen.

Samtidig sparer du NLM Gjenbruk for
utgifter :-) Prøv: utlegg.nlmgjenbruk.no

Prosjekter
På Ulven jobbes det for fullt
med vår «nye» butikk. Den blir
spennende på mange måter, så
følg med! Gjenåpningen i
Stavanger vil skje rett over
nyåret. Arbeidet i nye lokaler vil
pågå i desember.


