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Økonomi 2022 2021 Endring

Inntekt Jan–Juli kr 49 170 636 kr 40 495 943 kr 8 674 693 21,5%

Resultat Jan–Juli kr 18 495 858 kr 12 109 052 kr 6 386 806 52,7%

STRØM
Flere steder i landet er strømmen
betydelig dyrere enn tidligere år, og
vi forventer derfor et høyere kost-
nadsnivå i tiden fremover. Vi
søker om strømstøtte fra kommu-
nene alle steder der dette er aktu-
elt, og er glade for at vi mottar noe.
Vi jobber nå for å se om det finnes
ytterligere ting å gjøre for å reduse-
re disse kostnadene noe. Vi vil opp-
fordre alle butikker til å være opp-
merksomme på hvordan man bru-
ker energi i lokalene.

KASSESYSTEM
Vi har hatt eksisterende kasseløs-
ning i fem år, og avtalen med Plo-
rea (tidligere Easy-Step) er i ferd
med å gå ut. Vi jobber nå med veien
videre, og prøver å få til en løsning
hvor vi kan fortsette å bruke mas-
kinvaren fremover, men det vil bli
noen endringer. Bl.a. vil det i disse
dager bli sendt ut nye kvitterings-
skrivere. Egen e-post er sendt ut
om dette. Dere vil få beskjed når
den nye skriveren skal tas i bruk.

En generøs gave gir store
besparelser på Gjenbruken i
Kristiansand.

Lillesand-baserte SG Armaturen gjorde
det mulig å bytte over 200 gamle lys-
armaturer til nye strømbesparende
LED lys! I en av kjedenes største
butikklokaler så blir dette store årlige
besparelser! Ut fra dagens strømpriser
snakker vi om 100.000 kr i året! Vi er
så, så takknemlige, og det er en fryd

med nytt og godt lys. Butikken får ves-
entlig bedre belysning, noe som er godt
for arbeidsmiljøet. Varene blir også
bedre eksponert, noe som gir kundene
en bedre kundeopplevelse.

Mengden lyspunkter kunne også
reduseres i butikk og på lager. Dette
gjorde at vi kunne dele med vår venn i
øst - Gjenbruken Lillesand, sier en
smilende Vidar Nilsen på butikken i
Kristiansand.

Sparer 100.000,-

Visste du at...
...nå er det rift om gamle ola-

bukser? Brukte Levis-bukser er
tilbake i motebildet, og det

gjeveste er klassikeren 501, som
selges for opp mot 2000 kr!

Prosjekter
Fortsatt er det Hamar som har
hovedfokuset. Både frivillige og
elever (fra Hedmarktoppen) er i

gang med klargjøring av den helt
«nye» butikken i de «gamle»

lokalene i Brukshuset.

Gratulerer!
• Kristiansand 15 år
• Sarpsborg 15 år

Ikke glem!
Meld deg på et av Omatt sine

dagskurs på følgende dato/sted:
• 4. okt - Molde

• 15. nov - Kristiansand
Se omatt.org for mer informasjon

og påmelding!
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Nytt fra NLM Miljø
Nylig fikk jeg lytte til Remco Hepenius, Expansion Development Manager
hos IKEA. Han leder den kreative, strategiske utviklingen av IKEA globalt.

Han sa: «Skal man lykkes i en verden som HAR forandret seg, og fort-
setter å endre seg hurtigere enn noen gang, må man ha en visjon/vite
hvor en skal, bygge en menneskeorientert kultur, gi tillitt til medarbei-
dere og ha en tjenende holdning»

Han påstår at vi må «lære oss å sykle på nytt» hvis man skal drive en
virksomhet som er relevant og holde det tempo i utvikling som er nød-
vendig. Man må akseptere at 75% er godt nok. Når man legger lista der,
gjør det at man kan komme i gang med nødvendige endringer og så ut-
vikle seg videre etter hvert. Han understreker hvor viktig det er å prøve,
feile, teste, ta risiko, leke og ha det moro. Videre sier han at man må
ikke være enig om alt, men man må være enig om retningen for virk-
somheten, og ha det rette tankesettet om hvorfor man driver
med det man gjør.

Det handler om mennesker det vi holder på med i Gjenbruken, og The-
rese Sverdrup fra NHH, sier: «Det er sjelden vi forskere finner fenome-
ner som viser seg å være så avgjørende for prestasjoner som forsknin-
gen på psykologisk trygge team.»

La oss skape psykologisk trygghet, være menneskeorienterte, gi hve-
randre tillitt, ha en tjenende holdning, og legge lista på rett nivå i butik-
kene våre. Kan vi klare det, vil vi kunne drive gode gjenbruksbutikker
som tjener formålet også i fremtiden.

Høststart
Høsten er i gang og alle butikker er åpne igjen etter sommeren.
Flere butikker har lykkes med å ha åpent i hele sommer. Dette er
egentlig gode salgsmåneder og det er flott at noen butikker har
et så stort miljø av medarbeidere at man lykkes med å sette opp
vaktlister gjennom sommeren. Noen butikker med færre
medarbeidere har hatt åpent, men med reduserte åpningstider.
Dette er en løsning som vi vil oppfordre at vurderes for neste år
for de butikkene som måtte stenge. Det betyr mye for resultatet
som nok en gang er svært bra! Tusen hjertelig takk for innsatsen
og arbeidet dere gjør!

Det er mye spennende som
skjer nå i høst i kjeden. Vi
gleder oss over at Hamar
åpner butikk 1. oktober
under merkenavnet
«Bærekraftig Gjenbruk
Hamar». I tillegg åpnes
Gjenbruken i Volda (bildet) i
løpet av året. Endelig dato
for åpning vil bli kunngjort
senere.

Sensommerkveld på bøljan blå
NLM Miljø vokser og vi er stolte av å
ha så mange dyktige og hyggelig
medarbeidere. Enten som fast an-
satt, eller som ekstrahjelp for å ta i et
tak når det trengs. Bildet er tatt
31.august på Oslofjorden. Vi skulle
gjerne hatt alle gode frivillige om-
bord som tømmer bokser ol, men
det er for store avstander til å få til
det, dessverre.

Vi samler inn og eksporterer nå 150
tonn per måned, som er mange løft.
Løft med mening, for vi jobber for
noe som er større en oss selv!

Vår prioritet er at butikkjeden skal
ha tilgang på nok tekstiler slik at vi
får enda flere nye og fornøyde kun-
der i Gjenbruken. Alle butikker kan
få boks, som er tilgjengelig 24/7 for
innlevering.

I Norge utreder blant annet bransje-
organisasjonen NF&TA hva som skal
til for å øke takten av butikketablerin-
ger for gjenbruk av tekstiler. Bransje-
organisasjonen OMATT er spesielt
opptatt av gode vilkår for gjenbruk og
gjør et viktig arbeide over tid.

Sammen med Gjenbruken har vi eta-
blert en løsning for hele verdikjeden
og tar også hånd om butikkretur
mange plasser, slik at butikken kan
fokusere på og vokse på tekstiler,
som er den varegruppen som øker
mest. Vi utreder sammen med Gjen-
bruken hvordan vi kan styrke arbei-
det, slik at alle butikker er inkludert
i løsningen som er etablert, for til-
gang på mer varer og for å ta hånd
om butikkretur. Fortsatt er det
40 000 tonn tekstiler som kastes år-
lig i Norge. Det er nok varer til alle
ideelle innsamlere!


