
Etter 5 år i lokalene på Lumber
ønsket styret og flere i butikken
en fornyelse!

Det startet med en grundig og god
planleggingsprosess sammen med admi-
nistrasjonen, der vi så på hvilke varegrup-
per som burde satses på og hvilke som
burde reduseres! Ikke det jeg eller du
liker, men hva kunden vil ha og vil kjøpe!

Butikken holder til i Kristiansands største
bydel - Vågsbygd - med 40.000 innbyg-
gere, og ønsket å tiltrekke seg flere lokale
kunder, samt øvrige kunder i distriktet!

Det ble en hektisk omgjøringsuke, der
mange bidro både tidlig og sent for å ska-
pe en «ny» butikk! Butikken fremstår nå
meget lekker, ryddig og innbydende! Et
stort løft!

Vi og kundene som kom på åpningen
strålte! En stor opplevelse! Stor takk til
alle frivilige som har bidratt! Litt trøtte,
men så GØY vi har hatt det! Velkommen
til Lumber og Kristiansand !

NLM Gjenbruk Kristiansand
/ v Vidar Nilsen
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ØKONOMI
Omsetning t.o.m. aug
2020 (ikke avstemt) er
Kr. 41.519.980,-

En nedgang fra fjorårets
omsetning på

Kr 44.576.180,-

TALL FRA KRISTIANSAND
Lørdag 26.09 (nyåpning):

Kr 121.515,-

Første uke etter nyåpning (Uke 40):
Kr 195.535,-

(ny rekord i kjeden for
ordinær ukesomsetning)

Kristiansand nyåpnet

Vi gratulerer
• Orkland 10 år!
• Stjørdal 5 år!

Fra en kunde

En kunde fra Oslo som
farter en del i andre gjen-

bruksbutikker, sa spontant
i dag: “Jeg vil gi dere ros

for denne butikken
(Hamar). Det er stor sirku-

lasjon på varer, riktige
priser, alltid noe nytt, og
varene er bra sortert.“

Stor sirkulasjon, nye varer
hele tiden (høyt “vare-

trøkk“), riktige priser (ikke
for høye), og tydelige vare-
grupper med stort fokus
på de viktigste: klær og
nips.Det gjør susen!

Grønn fredag

I år vil vi ha en felles kam-
panje i alle butikker på det
vi kaller grønn fredag, 27.

nov. Egen informasjon
kommer snarlig.

Har du tipseller innspill?Send dem til
oss!

Over:Mer plass til klær og nips (dekketøy
etc.) primært på bekostning av møbler, og
en ryddigere presentasjon med gode navi-
gasjonsgater.

Til venstre: laaaang kø i kassene og god
omsetning på alle varegrupper.
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ADMINISTRASJONEN
Tlf 40 44 34 50 / post@nlmgjenbruk.noØnsker alle våre frivillige god høst!

Den Gyldne regel: Alt dere vil at andre skal gjøre mot dere, det skal også
dere gjøre mot dem. Matteus 7:12a

Må vi ta vare på hverandre mer enn noen gang. La oss gjøre godt mot
hverandre.

Og kongen skal svare dem: “Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot
én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.” Matteus 25:40

Jeg vil på vegne av de, som på ett eller annet vis får hjelp gjennom den
innsatsen dere legger ned, si TUSEN TAKK!

Bjarte har ordet:

Glimt fra Hamar

Denne platten fra Grunnlovsjubileet 1814-1914
ble mottatt i NLM Gjenbruk Hamar (butikken) i
vår. Den ble tatt vare på, og konservator Solveig
Dahl på Eidsvollbygningen ble kontaktet. De
manglet platten i samlingen sin, og de ville
gjerne kjøpe den. Nå er den overlevert stedet
der den hører hjemme. Den ble mottatt med
takknemlighet og behandlet med ærbødighet.
Takk for godt samarbeid, Solveig! Takk for flott
omvisning! Marit og Jostein Nogva

«Det er jo bare en
bruktbutikk...»
Ofte når vi er rundt i våre butikker for å endre, eller
for å foreslå endringer, får vi høre denne frasen:
«det er jo bare en bruktbutikk.» Hverdagen i våre
butikker er svært hektisk, og det er på mange
måter fullt forståelig å ha dette perspektivet.
Samtidig vil vi oppfordre alle til å «løfte blikket»!
Istedenfor å selge en madrass - selg en god natts
søvn. Du setter ikke ut et par kopper - du setter ut
høstens innekos. Ja, enda viktigere: DU er rett og
slett med på noe mye større enn å selge brukte
varer og generere penger til prosjekter – DU er
faktisk med på å forandre liv – løse ett av vår tids
største globale utfodringer. Så vær det du er kalt til
å være: Lys og salt - i gjenbruken - og i verden!
Tusen takk for at nettopp DU er med på å
forandre verden med din innsats!

VISSTE DU AT...
I september hadde vi over 8500

besøkende på vår nettside. Det er en
god økning fra september i fjor. Av

disse er nesten 30% mellom 18-34 år.
Det er en viktig målgruppe vi når,
både dagens men ikke minst

morgendagens gjenbrukskunder!

-Det er så deilig å være i et
sosialt miljø og føle at du
både gjør nytte for deg og er
med å utgjøre en forskjell.

Det sier Elisabeth Bjørnli Lar-
sen, som har vært med som fri-
villig medarbeider i NLM Gjen-
bruk i Fredrikstad fra første
dag, da butikken ble innredet
og åpnet i mars 2019.

-Etter at jeg ble uføretrygdet
kunne jeg sittet hjemme uten å
gjøre noe som helst, men jeg er
ikke der. Jeg ønsket å komme
meg ut og være en del av sam-
funnet, der jeg både kunne gjø-
re noe og bety noe. Det er det
aller viktigste for meg.

Da hun så at en av hennes ven-
ner og sangkolleger var engas-
jert i oppstarten av Fredrikstad-
butikken tok hun kontakt og
meldte seg til tjeneste. Det har
hun ikke angret på, og etter hal-
vannet år i butikken opplever
hun det meningsfylt å bidra
med det hun er god på.
-Her er jeg tatt i mot med åpne
armer og jeg kjenner at jeg blir
satt pris på, sier hun.

Elisabeth våger å si at hun er
blitt god på de oppgavene hun
er tildelt i butikken. -Jeg føler
jeg er blitt god på å se mine kol-
leger og kunder. Siden jeg har

vært her siden starten føler jeg
også at jeg har god oversikt og
kan veilede kunder og nye kol-
leger. Jeg er blitt ganske så god
på å vurdere kvalitet og pris på
klær, og nå er det slik at jeg
handler det aller meste av egne
klær også i «min egen butikk».
Det samme gjelder min voksne
datter på 29 år. Det er her vi
finner mye praktisk og sprekt
tøy, til gode priser. Dessuten er
det blitt en trend både blant
unge og godt voksne å gjenbru-
ke klær.

- Det er viktig at vi setter «rett»
pris på varene våre. Vi er gans-
ke så merkebevisst og ut fra
merkene kan vi sette riktig pris.
Er vi i tvil går vi inn på nettet
og «googler». Billigvarer fra
lavpriskjeder skal være ekstra
billig også hos oss. Kundene
skal oppleve at de får varene til
en god pris, for da forteller de
det til andre og kommer tilbake
selv også, forteller Elisabeth.

-Gjør nytte for meg og
betyr noe for andre
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