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God morgon garderoben !

En tidning om hopp och hållbarhet | Nr 2 2019

Gustav Broström väljer vintage varje dag:

Erikshjälpens tidning – två i en
igen!  

Strömma – den återbrukade sommardrömmen 

Hållbart mode, hur? Johanna Nilsson ger svar
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STRÖMMA FARMLODGE – en succé 
som stavas återbruk.

PEPPANDE PODD OCH FINA FYND 
– missa inte vår notissida! 

KRÖNIKA: “Modeindustrin har tre 
stora problem.”

MODEINSPIRATION: Gustav Broström 
sätter stilen med second hand.

Tomas Bjöersdorff
Verkställande chef för Erikshjälpen Second Hand
tomas.bjoersdorff@erikshjalpen.se

INNEHÅLL 2.2019

Stilla  
sommarliv

I ett milt sommarregn har familjens ettåring just skördat sin 
första rabarber. Här, i en bullerby vid havet utanför Umeå, bor 
Fanny Lindén med man och tre barn. I en gammal lanthandel 
från 1900, med en längtan att leva enklare.
”Vi har hittat ett lugn och en kraft här som skulle vara svår att 
få på annat sätt. Trädgården bidrar en stor del till det. Vi odlar 
så mycket ätbart vi kan och försöker i den mån det går att leva 
så självförsörjande som möjligt. För oss är det viktigt att inte 
förbruka resurser. Allt som syns i bilden är ärvt eller köpt i andra 
hand och noga utvalt för att fylla en funktion i vårt hem.”

Vill du se mer av Fanny? Kika in på @hostedbynature och låt dig 
inspireras!

13

Känner du ditt 
”ikigai”? 

"Folk ser att det jag gör, det gör jag med 
hjärtat." Så säger Marina Evertsson i in-
tervjun på sidan 5 och jag känner så igen 
Erikshjälpen Second Hand i det. Våra 
butiker följer verkligen Erikshjälpens 
hjärta när de skapar ekonomiska förut-
sättningar för bistånd och också bidrar 
till värdefulla miljöeffekter och lika vär-
defulla lokala sociala insatser.

Helt nyligen lärde jag mig ett nytt ord, det 
japanska ordet ”ikigai”, som betyder ”det 
som får dig att gå upp på morgonen”. Ett 
ikigai är personligt och aldrig tvingat på 
dig. Tvärtom är det alltid frivilligt och det 
som ger dig tillfredställelse och en käns-
la av mening i tillvaron.

Känner du ditt ikigai? 
Vad du älskar att 

göra, vilka värde-
ringar du har och 
hur du kan göra 
världen lite bättre? 

Kanske finner du 
att ett volontärskap 

i någon av våra 62 
butiker eller i vår 

e-handel kan vara 
en pussel-

bit?
 

Mitt ikigai har utökats i och med att jag 
fattat beslutet att efter 8,5 år lämna Eriks- 
hjälpen Second Hand, en verksamhet 
som jag haft förtroendet att leda och 
utveckla och som jag starkt kommit att 
identifiera mig med. Utan alla er gåvogi-
vare, kunder och underbara 4 000 med-
arbetare så skulle inte organisationen 
kunnat utvecklas till den ledande ideella 
second hand-aktör vi är i dag. Butikerna 
skulle heller inte kunnat skapa ett samlat 
rörelseresultat på mer än 73 miljoner 
kronor. Som ni kan förstå har mitt beslut 
att lämna verksamheten inte varit lätt att 
fatta men jag är av naturen en nyfiken 
person som vill utforska nya möjligheter 
och nya utmaningar.

Och med tanke på just er alla fantastiska 
givare, kunder och medarbetare känner 
jag mig trygg i mitt beslut. Ni är många 
som håller elden brinnande, fortsätt med 
det! Fortsätt värna miljön, fortsätt värna 
barn i utsatthet och fortsätt verka för en 
bättre värld! Just det är kanske ett ikigai 
vi alla har gemensamt!

Här finns Erikshjälpen 
Second Hand
Arvika, Bodafors, Bollnäs, Borlänge, 
Borås, Edsbyn, Eksjö, Eslöv, Fränsta, 
Genarp, Gävle, Göteborg Kortedala, 
Göteborg Västra Frölunda, Habo,  
Halmstad, Hedemora, Helsingborg,  
Hudiksvall, Huskvarna, Härnösand, 
Höör, Jönköping, Kungsbacka, 
Kramfors, Kristianstad, Lindesberg, 
Linköping, Ljungby, Lund City, Lund 
Öresundsvägen, Malmö, Motala, 
Norrköping, Oslo (Norge), Rättvik, 
Skene, Skärblacka, Skövde, Sollefteå, 
Stockholm Spånga, Stockholm Vårby, 
Sundsvall Skönsberg, Sundsvall Krets-
loppsparken, Sundsvall Återkommande 
Mode, Säffle, Sävsjö, Söderhamn, Timrå, 
Tomelilla, Tranås, Tønsberg (Norge), 
Uppsala, Vetlanda, Vimmerby, Vrigstad, 
Vänersborg, Värnamo, Växjö, Åkarp, 
Ånge, Örebro, Östersund.

Hitta adresser och öppettider 
på erikshjalpen.se.

Missa inte !
Vår onlinebutik secondhand.se är 
alltid öppen. 
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Åter-
brukad 
dröm
Folk sa att idén var dömd att misslyckas. Förvandla en obebodd gård till en  
turistmagnet? Under sex somrar har Marina Evertsson bevisat dem fel.  
Strömma Farmlodge har etablerat sig som en egen liten värld på den halländska 
slätten. Men en sak ger hon kritikerna rätt i: det hade kunnat gå åt skogen. Om 
det inte funnits något som heter återbruk. 

ruset knastrar under fötterna, 
solen skiner från en klarblå 
himmel och Marina Everts-

son blommar ikapp med 
sin klänning. Hon brygger 

kaffe, häller upp i några 
udda muggar och slår sig 
ner vid ett av de många 

borden i boningshuset på gården. Lördagar från 
påsk och fram till mitten av november är det knök-
fullt i alla rum här på bottenvåningen, då serveras 
frukost till tonerna av Melodikrysset i de gamla 
radioapparaterna.

På övervåningen finns de fyra rum som går att 
hyra, alla uppkallade efter starka kvinnor som på 
något sätt gjort intryck på Marina. Ada, stålkvin-
nan som lät rita huset och som med sitt modein-
tresse tog flärden till Strömma, Signhild som lapp-
ade och lagade trasiga trosor i tvätten, Junis som 
alltid bjöd på sju sorters kakor – och så Astrid, med 
det största av hjärtan och den djupaste passion för 
att lösa Melodikrysset.

– De känslorna jag får när jag tänker på de här 
kvinnorna, de känslorna vill jag förmedla med 
Strömma. Jag vill att det ska vara en plats där man 
saktar ner tempot och får ett lugn. En av de första 
gästerna när vi öppnade sommaren 2013 skrev att 
“det här kändes som min barndoms somrar”. Jag 
blev så glad, för det var precis så jag ville att det 
skulle kännas!

För sju år sedan, 2012, jobbade Marina i en färgbu-
tik. Älskade arbetet med färg och form men sakna-
de utrymmet för egen kreativitet. Så hamnade hon 
med sambo och barn, som då var två till antalet, på 
ett charmigt bed & breakfast på Öland och polletten 
trillade ner: det är det här vi ska göra!

– Det var nästan en religiös upplevelse. Vi be-
stämde oss i bilen på vägen hem.

Marinas sambo är lantbrukare och den obebodda 
gården fanns redan i familjens ägo, men i byggna-
derna hade tiden stått still sedan lång tid tillbaka.
Under nio månader arbetade Marina 75 procent 
i färgbutiken samtidigt som gården genomgick 

G
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SVERIGES SECOND HAND PROFIL 2019 

Namn: Marina Evertsson
Ålder: 35 år.
Familj: Sambon Claes, döttrarna 
Emmy, Betty och Daisy.
Bor: På en gård i Tvååker. 
Gör: Driver Strömma Farmlodge. 
Tycker om: “Träffa vänner, dricka vin 
och äta mat. Och så gillar jag tv-seri-
er. Fröken Friman gör mig lite salig.”

Marina

            Utan 
hållbarhet och 
återbruk hade 
Strömma aldrig 
funnits

en totalförvandling. I februari 2013 
sa hon upp sig och till sommaren 
öppnade pensionatet. Året därpå 
invigdes kaféet i den gamla kvarnen.

– Det var typ ingen som trodde på 
mig. Men alla som sa “lilla gumman” 
var min största motivation. Som de 
sura männen, som kom i släptåg med 
sina fruar och kom in och hånskrat-
tade åt att vägen hit var så dålig. Till 
dem satte jag upp en skylt där det 
stod “Om livet inte är värre än en 
guppig grusväg”, då började de helt 
plötsligt skratta åt sig själva istället.

För många kan nog blotta tanken på 
att bygga upp en verksamhet från 
ingenting kännas som en lång upp-
försbacke, där det är lätt att krokna i 
stegen av tyngden från allt som behö-
ver investeras i. Men inte om man he-
ter Marina Evertsson och vågar tänka 
annorlunda. Nytt – fast gammalt.
– Hållbarhet har varit den stora 
frågan för mig när jag har byggt upp 
Strömma. Utan hållbarhet och åter-
bruk hade Strömma aldrig funnits. 
Men genom att återbruka har jag 
kunnat vara smart och hitta lösning-
ar som inte kostar särskilt mycket. 
Tagit tillvara på det jag har istället för 
att se vad jag inte har.
Om en ny restaurangstol kostar runt 
två och ett halvt tusen kronor, fick 

Marina tio stolar för samma peng på 
loppis. Blommor efter säsong plante-
rar hon i rostiga oljefat från den egna 
och andras gårdar och av plankor 
som låg instuvade i den gamla 
svinstian har hon gjort skyltar. I egna 
och vänners skrymslen och vrår har 
hon gått på skattjakt och även räddat 
porslin som annars skulle slängas.

– Jag fattar inte vad folk slänger, 
det är helt obegripligt! Jag gillar att 
återbruka inte bara för att det är 
billigare och mer hållbart, utan också 
för att jag tycker att det är så mycket 
snyggare med gamla grejer.

Hållbarhet för Marina är också 
aspekten att resa nära.

– Framför allt nu när det är så 
mycket snack om nackdelarna med 
att flyga. Att då kunna visa att vi fak-
tiskt kan uppleva väldigt mycket på 

hemmaplan, det är något jag verkli-
gen brinner för.

– Vi hade 1 700 gäster första 
sommaren och bakade allt i köket 
från 1939. 2015 byggde vi storkök i 
ladugården så att vi kunde baka där, 
öppnade inredningsbutik, anordnade 
tre bröllop och åtta konserter. 2016 
fick vi barn så sommaren 2017 låg 
allt lite stilla, men förra sommaren 
öppnade vi vår köttbutik där vi säljer 
kött från min mans produktion och vi 
byggde en utomhusscen för konser-
terna. 40 säsongsanställda hade vi i 
somras.

Orden forsar fram i ett ohejdat 
flöde, men så har ju också resan gått 
i raketfart – och den slutar knappast 
här. Till årets säsong har pensiona-
tet fått en färgglad makeover och 
konserter med Markus Krunegård, 
Linnea Henriksson och Mustasch är 
bokade och klara.
– Från början var det hipster-folket 
från Göteborg som var vår målgrupp. 
Nu har vi så många olika ben att stå 
på, som gör att vi drar väldigt många 
olika typer av människor. Hemlig-
heten tror jag är att folk ser att det 
jag gör, det jag gör med hjärtat. Det är 
väldigt tydligt att jag inte gör det för 
att kränga pengar. 

Som en sommar från barndomen, 
den känslan vill Marina förmedla 
inne i pensionatet. Här återbrukas 
alltifrån bonader och bord till 
stolar och serviser.

"Alla som sa 'lilla gumman' var 
min största motivation", säger 
Marina Evertsson.

Vad gör man med en massa över-
blivna tapetrester? Tapetserar 
trappan förstås! 

TEXT: PATRICIA FRANZÉN
FOTO: ANNA HÅLLAMS
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Återbrukspepp 
i lurarna!
Får man verkligen måla om ett antikt 
skåp, och vad är det folk tycker är 
äckligt med en second hand-skjorta? De 
frågorna – och många fler – diskuteras 
i den nya satsningen Återbrukspodden. 
Bakom podden står de tre inredarna 
Maria Celin, Malin Jensen och Sofia 
Thelfer. Tilltalet är lättsmält och utan 
pekpinnar men med en tydlig förhop-
pning att få fler att återbruka mer. 

Återbrukspodden finns att lyssna på 
där poddar finns och sänds via Acast.

Förbud mot  
engångsplast
Engångsbestick, sugrör och bomullstops – 
snart är de ett minne blott. Ja, i alla fall de 
som är tillverkade i plast. En klar majoritet i 
EU-parlamentet har röstat för ett förbud av 
engångsartiklar i plast och 2021 träder det 
i kraft. 

Enligt EU-kommissionen är mer än 80 
procent av det skräp som ligger i haven just 
plast. Och de produkter som omfattas av den 
nya lagstiftningen utgör omkring 70 procent 
av allt marint avfall.
KÄLLA: DN.SE OCH SVT.SE 

… säg att du från Erikshjälpen är! 
@jennyvennberg_ hade suktat efter en 

rund spegel länge men hejdats av prislap-
pen. På Erikshjälpen Second Hand i Edsbyn 
hittade hon denna till ett riktigt fyndpris 
och slog till.  “Gamla fynd från Erikshjälpen 
är lampan och guldknapparna på byrån. 
Har jag sagt att jag älskar stället!?” skriver 
Jenny på sitt instagramkonto. Tack Jenny! 
Och vi älskar att du taggar dina köp med 
#erikshjälpen! 

Spegel, spegel  
på väggen där... 

Erikshjälpen ska förstärka sina sociala 
insatser på orter där man har en se-
cond hand-butik. Som ett första steg 
kommer en ny social verksamhet som 
ska stödja barn, ungdomar och föräld-
rar i riskzonen för socialt utanförskap, 
att starta i bostadsområdet Adolfsberg 
i Helsingborg. Från norska Kavlifonden 
har man fått 2,5 miljoner för att jobba 
med detta. 

– Vi är väldigt glada över möjlig- 
heten att vidareutveckla den unika 
plattform som våra butiker utgör för 
att i ännu större grad motverka socialt 
utanförskap bland barn, unga och 
föräldrar. Samarbetet med Kavlifonden 
gör att vi kan ta nya steg och utveckla 
våra arbetsformer, säger Birgitta 
Johansson, programchef för Eriks- 
hjälpens Sverigearbete.

Arbetet leds av Erikshjälpens Sverige- 
avdelning, men kommer att ske i nära 
samarbete med Erikshjälpen Second 
Hand i Helsingborg.

Butiker blir nav i arbete mot utanförskap

Johanna Nilsson prisad på The Lobby
– Vi kan själva inte förändra en hel industri, men vi kan i alla fall styra över vad som 
hänger i vår egen garderob. 

Det budskapet förmedlade Johanna Nilsson när hon vid ett event på The Lobby 
i Stockholm tidigare i vår tog emot priset Sveriges Second Hand Profil 2019. Under 
eventet kunde besökarna mingla med Johanna, ställa frågor och även fynda bland 
speciellt utvalda guldkorn från Erikshjälpens e-handel secondhand.se.

58,7
miljoner kronor. Så stort blev det 
totala bidraget från Erikshjälpen
Second Hand 2018. 23,6 miljoner 
lämnades till Erikshjälpens projek-
tverksamhet och 35,1 miljoner till 
butikernas egna samarbetspart-
ners.

Ända sedan starten av Strömma har drömmen varit att 
öppna en köttbutik. Förra sommaren blev drömmen sann 
och här sammanflätas Marinas och sambon Claes verk-
samheter. Allt kött som säljs kommer från deras egna gård 
några kilometer bort. Och de gröna grislamporna på rad? 
Återbrukade förstås!

En hyllning till det fula 
man hittar på loppis, så 
beskriver Marina väggen 
inne i restaurangen. "De 
här tavlorna är så fula en 
och en, men när man sätter 
dem tillsammans så här 
blir det något helt annat."

Hållbarhet för Marina är inte bara att återbruka, utan också aspekten att 
resa nära. "Inte minst nu när det är så mycket snack om nackdelarna med 
att flyga. Att då kunna visa att vi faktiskt kan uppleva väldigt mycket på 
hemmaplan, det är något jag verkligen brinner för."
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Med känsla 
för kläder 

Ena dagen 40-tal med hög byxa och slips, andra  
dagen slitna jeans och kavaj. För trendsättaren Gustav 
Broström går känslorna och kläderna hand i hand. Och 
vad kan kännas bättre än ett plagg där livserfarenhet, 
äventyr och upplevelser sitter i sömmarna?

Hållbarhet är något som de allra flesta företag och  
butiker pratar mycket om i dag. Men vad exakt bety-
der det? Ja, det är inte alltid så lätt som konsument att 
veta. Därför brukar jag tänka såhär: 
Modeindustrin har tre stora problem (eller hållbar-
hetsutmaningar om du hellre vill det). 

Överkonsumtion
Mellan år 2000 och 2015 dubblerades världens kläd-
produktion och fram till 2030 beräknas den enligt FN 
öka med ytterligare 60 procent. Vi använder grejerna 
vi köper i dag hälften så länge som vi gjorde för 15 år 
sedan. Och av de nästan 14 kilo vi köper varje år knö-
lar vi ner 7,5 kilo i soporna. 3,8 skänker vi till second 
hand, men köper själva bara 0,8 kilo därifrån enligt 
en rapport från Naturvårdsverket. Vi konsumerar mer 
och mer för varje år och vi använder allt kortare och 
kortare stund. Om alla skulle konsumera som vi gör 
här i Sverige skulle vi behöva 4,2 jordklot. 

Dåliga material
Mycket av kläderna vi köper är av kvalitet som inte 
håller och har producerats på ett sätt som är allt annat 
än miljösnällt. Polyester gjord på olja och som släpper 
mikroplaster när vi tvättar. Bomull som kräver enorma 
mängder med vatten och kemikalier. Och färgerier 
och garverier som släpper ut orenat vatten rakt ut i 
floder. Ja, listan kan göras lång på hur materialen vi 
köper påverkar miljö och människor.

Dålig produktion 
Människorna i industrin som odlar bomullen, garvar 
lädret, färgar tygerna samt syr våra kläder har löner 
som det inte går att leva på. Lägg därtill ofta farlig och 
ohälsosam arbetsmiljö, samt arbetsvillkor som få av 
oss som sedan köper kläderna skulle tolerera. 

De här tre sakerna: mängden vi konsumerar samt 
produkternas påverkan på miljön och människorna 
i kedjan, är det som sammanfattar allt det som varje 
dag ständigt pågår. Och tro mig, det pågår överallt och 
alltid då normaltillståndet för modeindustrin tyvärr 
faktiskt är exakt allt detta. 

Hållbart mode är en komplex fråga, men det går 
också att göra den ganska enkel. För genom att alltid 
tänka på dessa tre saker blir det också tydligare vilka 
företag som menar allvar med sitt hållbarhetsarbete 
och inte.

De flesta kedjor och större företag lägger nämligen 
väldigt mycket av sitt hållbarhetskrut på materialen. 
Jeans som färgats med snällare färger och mindre 
vatten. Bomull som odlats lite schysstare. Badkläder 
gjorda av gamla PET-flaskor och så vidare. Allt det 
är fantastiskt såklart, men det som glöms bort är de 
andra två delarna: människorna och konsumtionen.

Det spelar ingen roll om bomullen är ekologisk när 
företagen ständigt jobbar med att få dig att konsumera 
mer än vad du någonsin kan behöva. Eller att gamla 
PET-flaskor använts när de som sytt plagget inte har 
en lön de kan äta sig mätta på.

Det är så lätt att överväldigas av de olika kedjornas 
och märkenas hållbarhetsarbete. Men glöm inte att de 
oftast bara prickar in ett rätt av tre.

Så när du står där i butiken och fingrar på den eko-
logiska t-shirten, skänk då människorna i produktio-
nen en extra tanke. Samt fundera ett varv till på varför 
den där tröjan säljs som ”ta 3 och betala för 2”…  

JOHANNA NILSSON

Ålder: 32.
Bor: Solna. Uppvuxen i Östersund.
Familj: Sambo och dotter, snart två år.
Gör: Opinionsbildare inom hållbart mode. 
Aktuell: Sveriges Second Hand Profil 2019. 
Medverkar som krönikör i Erikshjälpens 
Tidning hela 2019. 
Instagram: @johannanswe 

KRÖNIKA

Modeindustrins 
tre stora problem 

1

2

3
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er du Gustav Bro-
ström i dag att kort 
beskriva vem han är, 
är det mest troligt att 
han svarar “kreatör 
och hudvårdsnörd”. 
På Instagram är han 

känd både som @gustavbrostrom och @gus-
tavsloppis och under hashtaggen #gustavs-
stilleben skapar han magi. Men gå några år 
tillbaka i tiden och en då mycket ung Gustav 
var en av landets mest populära herrmode-
bloggare. 

 – För mig är mode och kläder ett sätt att 
uttrycka mig och mina sinnesstämningar, 
jag har alltid varit oerhört ombytlig i min 
klädstil och väljer alltid kläder efter humör. 
Som gammal teaterapa är det också ett sätt 
för mig att ikläda mig olika roller: ena dagen 
bär jag slips och brouges (finskor, red anm.) 
och nästa dag kan jag vara lekfull i färg och 
klumpiga skor från Prada.

Gustav växte upp i Bromma, i en stor familj 
med fyra syskon. Att köpa nya kläder, inte 
minst märkeskläder, var inte aktuellt. 

– Det ledde oss, med mamma i spetsen, till 
olika second hand-affärer. Den butik vi oftast 
besökte var kommissionsbaserad, så det var 
inte ovanligt att vi gick runt i grannarnas 
gamla kläder. 

– När jag sedan gick teaterlinjen på 
gymnasiet var det ett måste att vara egen 
och excentrisk vilket ökade mitt intresse 
för second hand. Jag hade cape, shorts med 
knästrumpor, fluga och kofta. Inget var för 
tokigt för mig. 

Även om stilen lugnat ner sig något genom 
åren, har kärleken till second hand bestått. 

– Det är en alldeles särskild känsla att 
bära till exempel en trenchcoat från 60-talet. 
Tänk resorna och äventyren det plagget har 
sett! Ett av mina bästa fynd kommer faktiskt 
från Erikshjälpen. En wrap-around fritids-
jacka från mitten av förra århundradet med 
en märklig lussebulle målad på bröstfickan, 
som jag gav 50 kronor för.  

Även om man inte vill ha en definierad 
vintagestil går det att hitta allt second hand, 
menar Gustav Broström. Det gäller bara att 
se möjligheterna i plagget och vara beredd 
på att ge det lite kärlek – kanske en kemtvätt 
eller en tur till skräddaren.

– I nuläget består min garderob av 50/50 
nytt kontra second hand. Jag har sett över 
mitt konsumtionsmönster och de få gånger 
jag köper nytt är det enkla plagg i bra kvali-
tet som håller länge. Inget slit och släng, det 
har varken naturen eller jag råd med.

TEXT: PATRICIA FRANZÉN
FOTO: EMMA GRANN / STUDIO FEMME 

B            Det är 
en alldeles 
särskild känsla 
att bära en 
trenchcoat 
från 60-talet

Vintage-kavaj från 60-talet, inköpt 
på Erikshjälpen i Vårby, matchas 
med måttsydd skjorta från 
Gustavs favoritskräddare och 
loppisfyndade jeans.

Favoritslipsen från Lanvin från sent 60-tal 
var grundstenen till Gustavs gedigna 
vintage-slipssamling. "En del har jag snott 
från min pappa men resten har jag köpt på 
loppis och i välgörenhetsbutiker. När jag var 
på Salvation Army i San Fransisco kostade 
slipsarna 1 dollar styck och jag gick banan-
as, köpte säkert 15 stycken sidenslipsar 
från 40-80-talet ."
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Gustav 

Bygg en bra bas 
med second hand
1. Gör en lista på vilka plagg du är på 
jakt efter. Då minskar risken för att 
det ska kännas övermäktigt när du 
väl är i butiken.

2. Prova dig igenom utbudet på ett 
plagg i taget. Jeans på ena loppis-
rundan och skjortor på den andra. 
Plocka på dig mängder av plagg för 
att hitta de riktiga guldkornen.

3. Låt det ta tid. Att bygga en 
garderob är inte en sprint, det är ett 
maraton.

Bonustips! Glöm inte att slänga ett 
öga på kroken med skärp, gamla 
skärp i läder har ofta schysst patina 
och är billiga.

Namn: Gustav Broström
Ålder: 28 år.
Bor: Stockholm.
Gör: Frilansande kreatör och journalist. 
Driver instagramkontona @gustavbrostrom 
med fokus på mode och hudvård och  
@gustavsloppis med fokus på loppisfynd 
och stilleben. 
Aktuell: Har en pop up-butik med utvalda 
plagg och prylar på secondhand.se. 
Pop up-butiken öppnar 11/6. 

Hawaiiskjortans slag får gärna 
synas! Vintage-skjorta med 
bambuprint från San Fransisco 
med tidlös skjortjacka.

           Att aldrig veta 
vad man kommer hitta 
är en del av charmen

Arméväst från 
second hand med 
vintage-kashmirtröja 
och vita chinos.

70-talspikén från Paris kommer att säljas i 
Gustavs pop up-butik på secondhand.se! 


