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Återbruket Mobilia
Malmös första återbruksbasar. En
HUB för kreativt skapande och
hållbar produktdesign.
fruligt material. Genom att nyttja material som i vanliga fall skulle gått till
tippen, kan vi dra ner på nyproduktion,
minimera konsumtionens miljöpåverkan och ytterligare minska vårt kollektiva ekologiska fotavtryck.

MALMÖS FÖRSTA
ÅTERBRUKSBASAR

Allt startade med en första kontakt med
Mobilia strax före påsk 2019. Sommaren och hösten gick åt till att renovera
lokalerna och upprätta avtal med olika
hållbarhetsentreprenörer, och den 1
februari 2020 öppnade Malmös första
återbruksbasar portarna för allmänheten.
VÅRT KONCEPT OCH VISION
Vi vill se ett bättre nyttjande av våra
resurser. Många tror att hållbarhet bara
handlar om att hålla tillbaka. Vi menar
att det snarare handlar om att åstadkomma mer med det vi redan har.

Vi vill i framtiden se en återbrukssektion som ett naturligt inslag på varje
stort köpcenter i Sverige. Vi vill utbilda,
såväl lokalbefolkning som lokalpolitiker,
i cirkulära ekonomiska processer och
produktflöden. Vi vill vara en grön hub
för kreativitet och kunskapsutbyte och
visa med konkreta exempel hur vi alla
kan bidra till en grönare framtid.

Up-cycling handlar om att kombinera
redan existerande varor och material
för att skapa nya produkter, samtidigt
som vi minimerar nyttjandet av jung3

Botanica

För en grönare värld, en liten växt i taget.
Botanica tar hand om växter och krukor från företag och privatpersoner
som ska flytta, har tröttnat på sina
växter eller inte längre har plats till
dem. Botanica ger växterna omtanke, näring och skickar in dem i kretsloppet igen och skapar gröna, sköna
och vackra miljöer.
Växter, underbara växter. De tar hand
om oss människor så därför tar Botanica hand om dem. Och ganska ofta
står det nån liten planta och väntar på
Louise Johnsson Zea, som startat och
driver Botanica, när hon kommer till
Återbruket.
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Utöver de växter Botanica får till
-Då blir jag så glad för att man inte
skänks är de flesta andra framodlade
slängt den, utan ger oss möjligheten att från skott, sticklingar eller fröer. Det ger
ta hand om den, säger Louise.
Botanica ett spännande sortiment.
-Vi vet aldrig riktigt vad vi kommer att
ha. Vi har ett in-house sticklingbyte där
det bara är att komma ner och byta
när man har lust. Där hittar jag ibland
roliga byten som jag driver upp. Och
så har vi olika terrarium, ibland inredda
för älvor och annat småfolk.
För Louise är det väldigt rogivande att
få hantera och rå om växter.
4

”Vi tror att en grönare värld är
en bättre värld – en liten växt i
taget”

-Jag har återbrukat och gjort vid möbler i många år och skapat attraktiva
miljöer, men växter lyfter alltid hela
känslan och ger en bättre balans, säger Louise.
Växter är så mycket bättre för oss än
många egentligen känner till.
-Förutom att de skapar vackra miljöer
och bidrar till vårt välmående så tar
många av dem upp farliga kemikalier
och renar luften – vissa av dem kan ta
bort upp till 80-90 procent av gifterna i
ett rum, säger Louise. De hjälper också
till att dämpa ljud och buller, förbättra
luftfuktigheten och dessutom ökar de
både kreativiteten och minskar stress.
Det behöver inte vara svårt att ha några växter där hemma som man med litet enkla knep kan få så mycket glädje
av. Louise hjälper gärna till med både
förslag och tips.
-Vi tror att en grönare värld är en bättre värld – en liten växt i taget.
Mail: louisezea@gmail.com
Telefon: 0732 24 11 39
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Burn Your Art

Laserskuren konst och
inredningsdesign.
En bild som betyder allt. Ingraverad
på en tavla eller lampa. Burn Your Art
hjälper dig att skapa personliga och
helt unika konsthantverksprodukter.
Burn Your Art, eller bränn din konst, kan
låta lite provocerande och revolutionärt
omstörtande.
Men det handlar inte om en uppmaning
att sätta eld på sina konstnärliga verk,
utan snarare om att skapa helt nya
med hjälp av en speciell teknik – laser-Vi vill skapa kundspecifika föremål och
teknik.
konstverk som inte bara står på en hyl”Vi vill skapa kundspecifika fö- la nånstans och samlar damm, säger
Victor Wall.
remål och konstverk.”
Victor skapar sina konstverk och konsthantverk med hjälp av en laserskärare
som kan skära och gravera i allt organiskt, exempelvis trä, papp och läder.
Laserskäraren skär ut mönster och
annat med en otrolig detaljrikedom.

Burn Your Art är nämligen en designstudio som drivs av Victor Wall och där
kunderna bjuds in i skapandeprocessen
för att bränna sin egen konst. Konst
som är personlig och betyder något för
en.

Victor sätter sig ner med kunden och
tillsammans ritar de upp hur lampan,
tavlan eller skålen ska se ut. Sedan
tar Victor fram den färdiga produkten
med hjälp av laserskäraren. Kunderna kan även få gamla prylar hemifrån
up-cyclade. En gammal skärbräda som
förlorat sin charm kan smyckas med
ett graverat porträtt. Ett gammalt skåp
kan få nya fina detaljer.

Studions fokus har tidigare främst legat
på belysning och inredningsdetaljer.
Men ett nytt samarbete med en fotostudio har lett till att fotogravyr blivit en
allt mer populär tjänst.
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Victor, på Burn Your Art, vill designa och skapa tillsammans med sina kunder.

Burn Your Art vill väcka kundernas kreativitet och hjälpa dem att skapa unika
konsthantverksprodukter.
-Kreativitet är det som vi är här för. För
att skapa, säger Victor.
Mail: burnyourart.laserdesign@gmail.com
Telefon: 0702 95 30 96
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ÅTERBRUKADE MÖBLER
SPARAR BÅDE KLIMAT OCH
PENGAR

I Sverige tillverkas nya möbler för cirka 23 miljarder kronor om året. Samtidigt slänger privatpersoner, företag och offentlig sektor årligen mängder av fullt funktionella möbler. En
stor del av dem skulle kunna återbrukas, något
som skulle spara inte bara pengar utan även
minska möblernas klimatpåverkan.
Som exempel kan man ta tillverkningen
av kontorsmöbler som står för en fjärdedel av den totala möbelproduktionen
i landet och beräknas släppa ut mer
än 150 000 ton koldioxid. Nya kontorsmöbler köps ofta in i samband med
omorganisationer, att kontor flyttar
eller för att de gamla möblerna helt enkelt känns omoderna och inte passar in
i ett kontors nya inredningsprofil. Eftersom möblerna många gånger inte är
utslitna eller söndriga borde det finnas
en potential att ge dem ett nytt liv med
hjälp av cirkulära affärsmodeller och
återbruk/up-cycling. Ett 30-tal stora
aktörer i branschen, bland andra Input
interiör, Kinnarps, Svenssons, Region
Skåne och Västra Götalandsregionen,
tog 2017 initiativ till ett projekt för att
ställa om möbelbranschen till cirkulär
ekonomi. Projektet visade bland annat
att det finns en efterfrågan på återbrukade möbler, men att inga möbelaktörer har kunnat erbjuda storskaliga
cirkulära produkterbjudanden.
8

Men en förändring verkar vara på
gång, inte minst när det gäller hur vi
ser på att återanvända möbler och annan inredning.
WHITE ARKITEKTER JOBBADE MED
ÅTERBRUK I SELMA LAGERLÖFS CENTER I GÖTEBORG.
Ett exempel är Kulturhuset Selma Lagerlöfs center i Göteborg som till nästan hundra procent består av återbrukad inredning. För att fylla den 6 200
kvadratmeter stora byggnaden samlade arkitektbyrån White in möbler som
använts i andra verksamheter inom
Göteborgs stad, exempelvis bibliotek,
seniorverksamheter och kontor. Dessa
kompletterades med nyinköpta begagnade möbler. White skapade dessutom
en del re-designade möbler utifrån
egna ritningar och med återanvänt
material.

När altanen skulle bytans ut hände det här!
RISE SPARADE PENGAR PÅ ÅTERBRUK. Hylla byggd av gammalt, återbrukat trallvirke

Ett annat exempel är RISE, Sveriges
forskningsinstitut och innovationspartner, i Göteborg som tog med sig
samtliga möbler från sitt gamla kontor
när de flyttade till nya lokaler. De återanvände sina 88 skrivbord, 88 kontorsstolar, 72 mötesstolar och 9 mötesbord
och för att utnyttja de nya lokalerna
maximalt köpte RISE dessutom in sju
begagnade mötesbord. Totalt innebar
det en minskad klimatpåverkan med
22 ton koldioxid jämfört med om RISE
hade valt att köpa in helt nya möbler,
visar deras egna beräkningar. Dessutom sparade de in cirka 850 000 kronor
på att använda sina befintliga möbler.

arbetsplatser men valde att behålla
sina befintliga kontor i Göteborg respektive Stockholm framför att flytta till
nya adresser. I stället renoverade de
lokalerna och återbrukade en stor del
av inredningen och möblerna. Denna
återanvändning har sparat minst 60
ton koldioxid, enligt IVL:s beräkningar.
Dessutom har IVL kunnat sälja eller
skänka bort en del inredning som de
inte behövde själva, vilket sparar ytterligare 20 ton koldioxid när någon annan får användning för den. De nyrenoverade lokalerna består nu av till 70
procent återbrukad kontorsinredning,
medan man återanvänt 50 procent av
den fasta interiören som exempelvis
dörrpartier, VVS-produkter och akustikskivor.

IVL ÅTERBRUKAR MÖBLER OCH INREDNING.
Det tredje exemplet är IVL, Svenska
miljöinstitutet, som behövde fler
9
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ReBike har nyligen samlat hela sin
verksamhet till Återbruket på Mobilia.
Letar du efter en begagnad och bra
cykel står den kanske redan och väntar på dig.

Boris Valdes driver ReBike tillsammans med
sin bror Nicolas och vill att fler cyklister tänker
på miljön när de väljer sina cyklar.

ReBike startades 2017 och drivs av bröderna Boris och Nicolas Valdes. De vill
bidra till att Malmö blir långsiktigt hållbart och en smartare och bättre cykelstad. De lagar och fixar och ger gamla
övergivna cyklar ett andra liv.

”Det kasseras mycket cyklar
som folk slängt eller inte bryr
sig om längre. I stället för att
de körs till tippen tar vi hand
om dem ”

-Det kasseras mycket cyklar som folk
slängt eller inte bryr sig om längre. I
stället för att de körs till tippen tar vi
hand om dem och rustar upp dem. Sedan säljer vi dem till överkomliga priser,
säger Boris Valdes.

Nicolas bestämde sig i stället för att
samla hela verksamheten till Återbruket på Mobilia.

Tidigare hade ReBike lager och butiker
på flera platser i Malmö. Men Boris och

ReBike samlar in och fraktar bort cyklar kostnadsfritt i cykelförråd och hy-

-Här finns stora bra ytor för oss, säger
Boris.
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Kunderna kommer från hela Malmö
och är i alla åldrar.
-Det kan vara barnfamiljer, studenter
eller pensionärer. Alla som behöver en
reshuskällare i hela Malmö. I samarbete cykel och inte vill köpa en ny och därmed fastighetsägare och Sysav förhin- med belasta miljön ytterligare, säger
drar ReBike att fullt fungerande cyklar Boris.
skickas till skroten.
Om man är ute efter en särskild modell
-Det är bara att ringa oss så fixar vi
eller ett speciellt märke kan man lämna
hela processen med att informera, lap- in ett önskemål.
pa och hämta, säger Boris.
-Men bäst är att komma in regelbundet
I lagret finns cyklar av alla typer. Priser- och titta på vad som finns. Då har man
na varierar, men vid speciella tillfällen
bäst chans att fynda, säger Boris.
som exempelvis cykelloppisar säljs alla
Mail: rebikemalmo@gmail.com
cyklar för 500 kronor styck.
Telefon: 0735 81 36 40
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Medan Swop Shops butik på Stora
Nygatan i Malmö fokuserar på second
hand-kläder är Swops Shops relativt
nyöppnade affär på Återbruket specialiserad på begagnade saker till barn:
kläder, leksaker och barnprylar.
-Vi har allt som rör barn. Barnvagnar,
skötgrejer, sportprylar och spel, säger
Helena Lager som ansvarar för Swop
Shop på Återbruket och själv är Swop
Shop-kund sedan flera år tillbaka.

Swop Shop

Köp, byt eller skänk
barnkläder, barnprylar
och leksaker.

Swop Shop är en veteran när det gäller
hållbar konsumtion och återbruk. Sedan
2013 har massor av gamla kläder hittat nya
ägare genom Swop Shops eget swopsystem.

”Vi har allt som rör barn. Barnvagnar, skötgrejer, sportprylar
och spel”
Swop shop grundades för sju år sedan av Jane Olsson. Hon ville skapa en
plats för ett alternativt och mer hållbart sätt att konsumera kläder på. Lösningen blev Swop Shop, en affär där
kunderna kan lämna in kläder, få dem
värderade och byta till sig nya. För det
nyskapande initiativet belönades Jane
Olsson år 2015 med priset Blåslampan
av tidningen Råd och Rön och föreningen Sveriges Konsumenter.
12

Begagnade barnkläder är sedan länge
relativt lätta att sälja eftersom barn
snabbt växer ur dem. Även gamla spel
och leksaker blir mer och mer eftertraktade, liksom böcker, enligt Helena
Lager.

Återb

Helena Lager är egentligen utbildad geolog,
som brinner för hållbarhet och leksaker.

att handla second hand hela tiden förändras. Det blir mer och mer accepterat, i fler och fler situationer.

rukstip

-Den generation som nu är mor- eller
farföräldrar kanske inte handlade så
mycket på sin tid, men nu är det vanligt. Nu finns det till och med föräldrar
som kommer in och köper begagnade
presenter till barnkalas, säger Helena
Lager.
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Mail: helena@swopshop.se
Telefon: 0701 45 20 25

”Målet är att det ska finnas
spel för alla – små barn, tonåringar och för hela familjen.”
-Vi har ett gäng spelentusiaster som
regelbundet kommer och kollar vad vi
har fått in av sällskapsspel. Vi har också en hel del gamla datorspel. Målet är
att det ska finnas spel för alla – små
barn, tonåringar och för hela familjen.
Helena Lager märker att attityderna till
13

LÅNA, BYTA ELLER HYRA KLÄDER.
Det kanske effektivaste och enklaste
sättet att minska miljöproblemen som
textilindustrin orsakar är alltså att använda varje klädesplagg fler gånger.
Det kan vi göra genom att ändra vårt
beteende och klä oss i de kläder vi redan har i stället för att köpa nytt. Eller
genom att låna, byta eller hyra kläder.

UPCYCLADE KLÄDER PÅ
FRAMMARSCH

I Sverige slänger vi 80 000 ton textilier per år
samtidigt som vi i genomsnitt köper 50 nya
plagg per år och person. Med andra ord ungefär ett nytt plagg i veckan. Konsumtionen av
kläder beräknas utgöra tre-fyra procent av en
genomsnittlig svensks sammanlagda klimatpåverkan per år.
Men den siffran går relativt enkelt att
göra något åt om vi använder de kläder vi har lite längre än vi gör i dag.
Enligt en rapport från Swerea och RISE
skulle textilers klimatpåverkan halveras
om alla textila produkter fick en fördubblad livslängd jämfört med dagens
användarbeteende.

uppskattas stå för knappt tre procent
av världens vattenfotavtryck, det vill
säga det vatten som har förbrukats
under olika varors produktionsprocesser. För att tillverka ett par jeans går
det exempelvis åt 8000 liter vatten, för
en t-shirt av bomull 2500 liter.
När det gäller textilindustrins energiförbrukning går det åt cirka 1700 kWh för
en genomsnittlig svensks klädkonsumtion under ett år, vilket motsvarar cirka
tio procent av en genomsnittlig villas
årliga elförbrukning.

HUR MYCKET VATTEN GÅR ÅT FÖR
ATT TILLVERKA KLÄDER?
Textilindustrin påverkar inte bara klimatet utan använder också enorma
mängder vatten. Bomullsproduktionen
14

BEGAGNADE ELLER UPCYCLADE KLÄDER?
Ytterligare ett alternativ är att köpa
begagnade eller upcyclade kläder. I
ett examensarbete från 2019 om upcycling, författat av studenterna Emma
Daisley och Andrea Werngren vid Textilhögskolan i Borås, visade en enkätundersökning bland 40 kvinnor i åldern
20-30 år att 60 procent av dem inte
visste vad upcycling är. Efter att de fått
se bilder på fem olika upcyclade plagg
från Remake, Rave Review och Skavlan
svarade 92,5 procent att de kan tänka
sig att köpa upcyclade plagg. Det är
intressant att jämföra med en annan
fråga i undersökningen, om att handla
secondhand. Där svarade 72,5 procent
att de hade en positiv inställning till secondhandkläder. Upcycling kan kanske
uppfattas som att handla något nytt
och spännande, fast det i grunden är
begagnat.

På Återbruket kan du köpa noga utvalda
vintage- och barnkläder från Swop Shop,
batikfärgade gamla tröjor och byxor från
Batikhäxorna, skjortor och kimonos sydda av
återbrukade textilier från Stadsmissionens
REMAKE, eller beställa en skräddarsydd kostym av Amanda på ”Un Filo di Seta”.

ÅTERVINNA ELLER ÅTERANVÄNDA
KLÄDER?
Upcycling är dessutom många gånger
ett miljömässigt bättre alternativ än recycling, som går ut på att bryta ner det
ursprungliga materialet på fibernivå så
att det blir återanvändningsbart. Den
stora utmaningen för upcycling är att
det kräver både tid och kompetens att
redesigna och sy om ett plagg. Kläderna får därför ett högt pris. Det kan vara

svårt att motivera för konsumenterna,
särskilt om de är unga med en låg budget men ett stort intresse för kläder och
mode. Ett sätt att lyckas kan vara att
prissätta sina produkter som ett highend modeföretag och använda sociala
medier för att ge varumärket en hög
status.
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sina bärare. Återbrukad lyx, helt enkelt.
-Jag älskar verkligen hantverket, att sy
för hand och göra stora ändringar och
samtidigt få in hållbarhet i det hela. Det
är dessutom relativt enkelt att få tag i
gamla, bra kläder som blivit omoderna,
säger hon.

”Un filo di seta är italienska och
betyder en tråd av siden. För
mig är det en symbol för själva
hantverket”

Un Filo di Seta
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Sveriges första hållbara herrskrädderi finns på Återbruket. Un Filo di
Seta förvandlar gamla omoderna
vintagekostymer till unika och handsydda kostymer med stor hantverksskicklighet.
Två saker är centrala för Amanda
Andersson som startat herrskrädderiet Un Filo di Seta: miljö och hantverk.
Textilindustrin och nyproduktionen av
kläder skapar stora miljöproblem och
det bästa vore om fler av oss använder
kläder som redan finns och förlänger
deras livslängd.

”Jag älskar verkligen hantverket, att sy för hand och göra
stora ändringar och samtidigt
få in hållbarhet i det hela”

Amanda är utbildad herrskräddare
med gesällbrev från Tyskland. Hon har
arbetat som skräddare i flera år på olika teatrar i Sverige och Tyskland samt
på ett skrädderi i italienska Turin.
Amanda Andersson är utbildad herrskräddare
med gesällbrev från Tyskland och driver Un
Filo di Seta på Återbruket.

Det var i Turin hon kom på vad hennes
eget skrädderi skulle heta.
- Un filo di seta är italienska och betyder en tråd av siden. För mig är det en
symbol för själva hantverket. Ju mer
jag lär mig om herrskrädderi och formpressning, desto mer fascinerad och
biten blir jag, säger Amanda.
Kavajerna och kostymerna från Un
Filo di Seta är hållbara ur alla möjliga aspekter och kan bäras med extra
gott samvete. Men inte bara det. De är
dessutom närproducerade, eftersom

de är insamlade i Malmö och varsamt
omsydda i Un Filo di Setas butik på
Återbruket.

Mail: filodiseta.info@gmail.com
Telefon: 0702 44 69 50

Amanda tar därför vara på gamla
kvalitetskostymer som lämnats in till
Skånes stadsmission, återanvänder de
fina tygen i ull, gör om snitten och syr
om allt till handgjorda, moderiktiga och
unika kostymer som sitter perfekt på
16
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-Köper du exempelvis en ny stickad
tröja blir den ibland en trött variant av
sig själv redan efter första tvätten. Väljer du däremot ett second hand plagg,
som dessutom oftast är mycket billigare, har plagget förmodligen redan
klarat mängder av tvättar. Detta om
något måste väl vara ett tecken på den
cirkulära ekonomins tydliga fördelar,
både på ett personligt och globalt plan,
säger Malin.

Upcycled by IRIS

Återb

rukstip

s #7
Hand
la seco
du kan
n
. Och d hand så m
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Inredning & kläder
Konst & design

Hos Iris hittar du allehanda upcyclade
ting, allt från inredning och kläder till
konst och design. Unika och personliga varor som är noga utvalda.
Iris är en del av Pupill kommunikation
och drivs av Malin Norlander och Vendela Norlander Högman. Malin är utbildad designer på Beckmans skola i
Stockholm och under hela sitt yrkesliv
har hon arbetat som art director, grafisk formgivare och illustratör. De senaste femton åren med egna företaget
Pupill kommunikation. Vendela är Malins dotter, frilansande transkriberare
och översättare.
-Vi är båda mycket intresserade av
återbruk och second hand, älskar vackra vintagekläder och själfulla ting. Våra
hjärtan klappar dessutom för text och
litteratur, och i butiken kan du även hitta fina gamla bilderböcker och annan
litteratur. Hos oss är allt handplockat,

Det krävs förvisso en hel del tid och
energi att leta upp vackra och kvalitativa vintagevaror, för att i nästa steg
kanske byta knappar, laga eller ändra,
kanske klä om en stol med ett vackert
vintagetyg.
Det är därför Iris trivs med att ha en
butik på Återbruket Mobilia.

-Vi skulle aldrig sälja något som vi
inte själva tycker är vackert. Vi brinner för allt som är gammalt, nött och
stött, men kanske lite extra för 60- och
70-talets färger och former, säger Malin.

-Vi vill göra second hand och upcycling
lättillgängligt för gemene man. Och
inspirera till egna idéer kring återbruk.
Hos Iris är varje vara noga utvald.

lagat, fixat, ändrat eller pimpat, säger
Malin Norlander.

”Vi vill göra second hand och
upcycling lättillgängligt för
gemene man. Och inspirera till
egna idéer kring återbruk.”
Intresset för vintage och second hand
har alltid funnits. Och med åren även
insikten om att kvaliteten ofta överträffar nyproduktion, både vad gäller kläder och inredning.
18

Mor och dotter Malin och Vendela driver tillsammans den lilla retro-butiken Upcycled by IRIS
Mail: malin@pupill.se
Telefon: 0708 15 56 86
19

jag inte själv tänkt driva butiken, men ju
mer jag funderade, desto mer ville jag
det, säger han.
Till en början ligger fokus dock inte på
dyra vintageinstrument, utan snarare
på att erbjuda välfungerande vardagsinstrument.
-Många vill lära sig spela och ha ett instrument hemma och därför vill vi hålla
bra ingångsinstrument. Här ska det inte
kosta plånboken om man vill börja musicera, säger Boris.
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En musikaffär
med fokus på
återbruk
Vissa saker blir bara bättre ju äldre
och mer använda de är. Dit hör musikinstrument. Något som satt tonen
för musikaffären Återklang som specialiserat sig på begagnat.

”På sikt vill han även bredda
verksamheten och exempelvis
erbjuda kurser och workshops
i hur man bygger egna instrument.”

Boris Valdes är själv musiker och älskar instrument. På sikt hoppas Boris kunna erbjuda
både kurser och workshops på Återbruket.

Återklang säljer även begagnade
LP-skivor, som efterfrågas mer och
mer.

Återklang ska sälja alla typer av instrument, så småningom även begag-Vinylen är på väg tillbaka och det är
nade pianon, eller liknande, som är lite roligt, säger Boris.
platskrävande men som det ”finns ett
överflöd av”, enligt Boris. På sikt vill han
även bredda verksamheten och exempelvis erbjuda kurser och workshops i
hur man bygger egna instrument.

Mail: aterklang@gmail.com
Telefon: 0704 20 07 66

”Här ska det inte kosta plånboken om man vill börja musicera”
större och större sortiment av begagnade instrument, förstärkare och olika
musiktillbehör.

Inom musikvärlden kan äldre instrument, exempelvis elgitarrer från 1950och 1960-talet eller välbyggda fioler,
ofta vara mer intressanta och eftertraktade än nya. Därför var det närmast självklart att en återbruksgalleria
som Återbruket har en affär som är
specialiserad på begagnade instrument. Och butiken Återklang har sedan
starten sakta men säkert byggt upp ett

Det var Boris Valdes som kom med
idén till Återklang. Han fick genast gehör för den.
-Jag har ett stort musikintresse och en
massa musikgrejer. Från början hade
20
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Hyr en hylla

För den lilla återbrukaren, som
inte behöver en
hel butik.
Återbruket fungerar som en testbädd
för hantverkare, artister och hållbarhetsentreprenörer. Vissa väljer att
starta en butik, andra befinner sig i
ett tidigare skede i sitt företagande,
och kan då välja att bara hyra en
hylla under en tid.

INTRESSERAD?
Har du en hållbar affärsidé
som du vill testa?

Fyll i formuläret under fliken ”Hyra butiksplats” på vår hemsida:
https://www.aterbruketmobilia.se

Att starta ett nytt företag och välja att
satsa på sitt hantverk, kan vara lite
läskigt. Och att hyra en egen lokal för
att starta en butik, kan vara svårt för
många nyföretagare.
Har du en hållbar affärsidé som du
skulle vilja testa i liten skala innan du
satsar fullt ut? Testa att hyra en hyllplats på Återbruket, för att undersöka
marknaden innan du ger dig in i företagsdjungeln full ut!
Batikhäxorna | REMAKE av Stadsmissionen | INSHI Soul
Decor | SB Studio |
AIPMalmo | Dejadeco | KLs Smycken |
Rescued | Returhantverket | Återbruket
interiör | Culture LAB
Recyclesmedjan |
Ett hem att trivas i |
Norra Cards
22
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Victor Wall fick idén till gallerian på
våren 2019.

INTERVJU MED VICTOR WALL

Han vill få oss
att konsumera mer hållbart.

”Men den föddes ur något annat.
Jag och några konstnärer och fotografer letade efter en lokal till ett
konstnärskollektiv. Men eftersom vi
var så många som skulle komma
överens missade vi många kontrakt och chanser”, säger Victor
som arbetar med konsthantverk
och tillverkar lampor av återbrukat
trämaterial.
Med hjälp av en lasermaskin ger han
träet olika motiv och mönster.

Victor Wall är eldsjälen bakom återbruket,
malmös första återbruksgalleria. Utan honom hade återbruket
inte funnits. Och det
hade definitivt inte varit en del av köpcentrumet Mobilia på Per
Albin Hanssons väg.

projektledare och har drivit projekt i
Vietnam, Libanon och Indonesien.

mötts av mycket positiv feedback, även
om han även fått några kritiska frågor
om hur han kan samarbeta med Mobilia, som en del anser står för just det
som Återbruket vill motverka: kommersialism och köphets.

Efter att först ha presenterat sina tankar för Entré, som nappade direkt men
krävde en för hög hyra, kom Victor via
Malmö stad i kontakt med Mobilia. Vid
påsk 2019 ringde han upp Anders Murmark, fastighetschef på Atrium Ljungberg, som äger Mobilia.

Då svarar jag att det är här jag ska
vara för att nå ut och påverka. Återbruket hade inte existerat om inte
Mobilia hade engagerat sig som de
gör. De sitter på möjligheter som
jag inte har själv. Det är bråttom att
ändra vårt sätt att konsumera på
och här kan jag vara med och göra
det inifrån, tillsammans med Mobilia.

”Han blev eld och lågor. Vi gick och
tittade på möjliga lokaler direkt. Det
var som om allt klaffade, vi fick bra
kontakt med varandra. Tanken bakom Återbruket stämmer bra överens med vad Mobilia vill bli”, säger
Victor Wall.
I september 2019 var alla avtal klara
och Victor kunde börja renovera lokalerna. Allt byggdes upp av kasserade
inredningar från andra butiker på Mobilia och utsorterat byggmaterial från
XL Bygg.

Vid påsk 2019 flyttade Återbruket in i Hemmakvälls tomma gamla lokaler på Per Albin
Hanssons väg.

När det drog ut på tiden att hitta en
lokal till kollektivet började i stället en
helt annan idé att ta form i Victors huvud. Han hade sett ett klipp på sociala
medier om återbruksgallerian Retuna i
Eskilstuna, där gamla saker samlas in
och får nytt liv genom reparation och
upcycling. Allt som säljs på Retuna är
återbrukat, återanvänt, ekologiskt eller hållbart producerat. Och konceptet
fungerar, 2018 sålde Retuna återbrukade produkter för 11,7 miljoner.
Varför inte starta något liknande i Malmö? tänkte Victor som är utbildad

Foto: Linn Wik
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”Vi vill visa våra kunder vad man
kan göra med sånt som andra kallar skräp. Det handlar om att vara
en inspirationskälla för andra.”
Victor började samtidigt kontakta olika
aktörer som han trodde kunde vara intresserade av att öppna butik på Återbruket. Swop shop och Rebike var ett
par av dem, och de sa ja direkt. I februari 2020 slog Återbruket upp portarna
för allmänheten.

Genom Återbruket vill Victor bidra till
en ny syn på konsumtion.

Vi vet var vi står. Det går inte att
fortsätta med business as usual.
Fortsätter vi på den inslagna vägen
är det kört. Då krävs det att vi alla
drar vårt strå till stacken. Det allra
minsta vi kan göra är att lämna över
planeten i samma skick som vi fick
den. Men vi måste börja göra jobbet
nu.

Återbruket är nu ett av Mobilias hundra steg mot att ett bli ett hållbart köpcentrum och stadskvarter. Andra steg
är solceller på taket, Sveriges största
växtvägg, hyrcyklar, bikupor, insektshotell och fladdermusholkar.
Victor Wall tycker att Återbruket hittills
25

HYRA BUTIKSPLATS I
ÅTERBRUKSBASAREN

100-steg

MATERIAL
Alla som hyr butiksplats får tillgång till
det material som samlas in eller doneras till Återbruket Mobilia. Önskas
specifikt material kan detta i vissa fall
ordnas via samarbeten med diverse
återvinnings-, avfalls- och fastighetsbolag.

”Nu gör vi Mobilia ännu mer
hållbart. Att återanvända, ta
tillvara och samtidigt tänka
nytt finns i vårt DNA. Vi arbetar ständigt med vårt hållbarhetsarbete och det kommer
du att märka i både smått och
stort när du besöker oss.”

MARKNADSFÖRING
Varje butik blir exponerad i och får till
viss del tillgång till Återbrukets och Mobilias PR- och marknadsföringskanaler.

Återbruket Mobilia har två sammanhängande lokaler på Mobilia Köpcentrum i Malmö. I en del av lokalen hyr vi
ut butiksplatser till andra verksamheter som jobbar med återbruk. Allt som
säljs ska vara återbrukat, up-cyclat
eller hållbart producerat.

VERKSTAD
Alla butiker får tillgång till verkstaden
på källarplan.
GEMENSAMT KASSASYSTEM
Att producera, reparera eller up-cycla
tillräckligt för att fylla en butik med
varor och samtidigt bemanna en butik
på heltid skulle bli väldigt tidskrävande. Därför använder vi ett gemensamt
kassasystem där all betalning sker.
Kassan är öppen under Mobilias ordinarie öppettider och alla som hyr butiksplats hjälps åt med bemanning.

VAD INGÅR?
Den totala butiksytan i lokalen är 155
kvm. För att kunna erbjuda ett brett
utbud av produkter vill vi hålla ner
storleken på varje enskild butik. Vår
förhoppning är att etablera 10 till 15
permanenta butiker. Därmed blir varje
butik maximalt 15 kvm.

BEMANNA KASSA
Varje hyresgäst förväntas hjälpa till att
bemanna kassan. Beroende av antal
hyresgäster varierar antal timmar i
Utöver permanenta butiker kommer ett månaden, men fördelningen mellan
butiker är jämn. Har vi 15 butiker betyantal pop-up-ytor finnas, för återbruder det att varje butik måste bemanna
kare som inte har möjlighet att driva
butik men som ändå vill nå ut med sina kassan två dagar i månaden.
produkter.

Återbruket utgör ett av Mobilias 100 steg mot
en grönare värld. Läs mer på :
https://www.mobilia.se/artiklar/100-steg/

Partners och
kompisar
Officiella partners:

Kompisar:
Atrium Ljungberg | Hållbar Utveckling
Skåne | Naomi Images | Visuell Malmö
| Sysav Malmö Järnhandel - Tool Pool
Stena Fastigheter | Miljöförvaltningen,
Malmö Stad | Koanuka Films & Marketing | XL-Bygg Hans Anders | Medborgarskolan STPLN - Malmö Makers
Space | Kontrapunkt | Emma Ingolf Photography & Storytelling

I hyran ingår el, wi-fi, kaffe och te.

INTRESSERAD?
Fyll i formuläret under fliken ”Hyra buFörutom butiksytan finns en lounge och tiksplats” på vår hemsida:
https://www.aterbruketmobilia.se
ytor med möjligheter att organisera
eller kontakta oss via mail på:
workshops, föreläsningar och studieaterbruketmobilia@gmail.com
cirklar.
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Miljöförvaltningen, Malmö Stad
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Varmt välkommen
till Malmös första
återbruksbasar

HEMSIDA
https://www.aterbruketmobilia.se/
E-POSTADRESS
aterbruketmobilia@gmail.com
TELEFON
+46 763 05 18 51

BESÖKSADRESS
Mobilia
Per Albin Hanssons väg 14
214 32 Malmö
FACEBOOK
Följ oss gärna på @aterbruketmobilia
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