
 
Återbruksdag på Norremark 

Upplev det nya Återbruket på Norremarks kretsloppspark i Växjö. Kom förbi och 

inspireras av hur vi kan ta hand om våra resurser på ett hållbart sätt. 

Mellan kl. 11-15 den 31 augusti fylls återbrukshallen på Norremark av mängder av 

aktiviteter, både för stora och små. Det blir lagningsverkstad av både textil och 

elektronik där besökarna får hjälp av kunniga personer. Vår DJ Selector Hector (Nils 

Hector) kommer att spela vinylskivor som vi fått in på Återbruket och som besökarna 

tagit med sig. Konsthallen är också på plats med ett konstlabb med återbrukstema.  

– Vi ska undersöka om vi kan ladda saker som är oönskade, och som ingen vill 

ha, med ny mening och ny betydelse, berättar Emma Henriksson på Konsthallen. 

I konstlabbet kommer de arbeta med gamla leksaker och böcker. 

– Leksakerna kan besökarna klippa itu och limma ihop till nya superleksaker som de 

ska få pynta och göra riktigt fina – eller fula. Sedan får de fylla i information om den 

nya superleksaken; vad den heter, vad den har för superkrafter. Den ska få mening på 

det sättet, berättar Emma Henriksson. 

Anders Lundgren på SSAM är projektledare för Återbruket. 

– Det blir en rolig dag för både barn och vuxna som ska ge en bild av hur en modern 

avfallshantering ser ut. Vi vill också marknadsföra det nyöppnade återbruket, för det 

är alldeles för mycket grejer som går till förbränning, säger Anders Lundgren, 

projektledare för Återbruket. 

Besökarna uppmanas att ta med sig kläder och elektronik för lagning och vinylskivor 

till vår DJ Selector Hector. 

Aktiviteter: 

Electronicsmix – reparera din trasiga elektronikpryl 

Konstlabb med återbrukstema 

Tipprunda 



Textilverkstad – laga dina trasiga kläder 

Loppis 

Fyrfacksbil på plats – kolla in den nya sopbilen 

Kaffe & fika 

Lämna dina saker till återbruk 

Servering av smoothies på svinnfrukt 

Guidade turer på Norremarks kretsloppspark 

Hector Selector spelar insamlade vinylskivor 

Rithörna 

Kontakt: 

Anders Lundgren, projektledare Återbruket, 0470-434 66 

 


