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6 Bort med plasten. Nu kan du bära 
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get som vill tänka lite längre.

Globaliseringen tycks öka för varje 
dag. Samtidigt blir det en allt större utma-
ning för oss människor att leva och förhål-
la oss till varandra. 
 
Jag kommer ihåg att vi för tio år sedan ha-
de en värld med betydligt färre oroshär-
dar, en stabilare politisk ordning och en i 
många stycken större framtidstro. 

Betyder det samtidigt att du och jag fått 
mindre möjligheter att kunna påverka 
och bända tillbaka utvecklingen då allt 
tycks bli mer komplext? Svaret går att fin-
na i vår historia av en värld där jämvikten 
mellan gott och ont, stabilt och instabilt 
skiftat genom årtusenden. 

Jag är också tillräckligt naiv för att tro på 
”fjärilseffekten” – att en marginell påver-
kan i en del av ett system kan få stora och 
oförutsägbara effekter någon annanstans 
i systemet. 

Med det menar jag att din och min enskil-
da insats får betydelse, hur liten och obe-
tydlig den än kan tyckas vara. Ett exem-

pel är att ett större återbruk av det vi själ-
va och andra handlar får positiva miljöef-
fekter. 

Samtidigt sparar vi på begränsade re-
surser som vatten i producerande länder 
med vattenbrist. Det finns med andra ord 
inga skäl att inte göra en blygsam insats 
för miljön och inte heller någon anledning 
att ha dåligt samvete för att den egna in-
satsen skulle sakna betydelse. Alla kan vi 
göra något. 

Bara detta att du nu håller i vårt senaste 
second hand-magasin kan få oanade  
effekter. Låt dig inspireras av tips om allt 
från planteringskrukor, butikernas soci-
ala betydelse och prisade varukassar till 
2017 års vinnare av den prestigefyllda  
utnämningen ”Sveriges Second Hand 
Profil”.

Välkommen in!
Tomas Bjöersdorff

 
 

Låt det blomma

Dags att gräva fram och fylla på lagret med korgar, 
krukor, fat och tallrikar. När trädgård och blommor 
vaknar till liv igen behövs de för att smycka trädgård, 
hem eller kanske balkong.

Varför inte börja med att göra fint närmast dörren 
där du oftast möter blommorna och kan glädjas åt 
dem varje gång du kommer hem.

FOTO: MINNA MERCKE SCHMIDT
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Vad har det betytt för dig att få 
utmärkelsen Sveriges Second Hand 
Profil 2016?
− Det har inneburit jättemycket för 
mig. Jag har fått en extra självförtro-
endeboost och insett att det jag gör 
uppskattas av andra. Allt eftersom må-
naderna har gått har antalet följare på 
instagram blivit fler också. För mig var 
det väldigt överraskande att få utmär-
kelsen, jag trodde inte så många hade 
koll på mig och hade nog inte insett 
vilket fönster instagram faktiskt är. 

Har utmärkelsen öppnat några nya 
dörrar?
− Det har lett till många roliga uppdrag 
och samarbeten. Allt från att hjälpa 
privatpersoner med inredning till att 
hålla i olika workshops. Jag tackar ja 
till erbjudanden i mån av tid, kraft och 
energi. För att kunna göra detta har 
jag startat eget företag, men håller 
samtidigt fast vid mitt andra jobb som 
lärare. 

Vad händer framöver? Har du några 
nya projekt på gång?
− Jag har lite småroliga uppdrag inbo-
kade, bland annat en del föreläsningar. 
Jag kommer att fortsätta driva mitt fö-
retag men jag vet inte om jag ska utöka 
det eller fortsätta i samma omfattning, 
jag har inga utstakade mål. Men jag 
hoppas att jag kommer att fortsätta få 
uppdrag som jag kan nappa på. Sedan 
tänker jag förstås fortsätta att springa 
på second hand och dela med mig av 
hur jag hittar fynden. 

FOTO: ANNA HÅLLAMS

Stina Isakson på instagram: 
@stinainreder

Viveca Carlsson, chef-
redaktör för tidskriften 
Scandinavian Retro. 
Bilden är tagen i den så 
kallade ”Folkhemslägen-
heten” på Nordiska 
museet i Stockholm. 
FOTO: JOHAN LINDSTÉN

Vinnaren 
av Sveriges 

Second Hand 
Profil 2017

Om Sveriges 
Second Hand Profil:
Priset delas ut årligen till 
någon som på ett särskilt 
sätt har utmärkt sig inom 
second hand. 

Pristagaren ska genom sitt 
engagemang bidra till ett 
ökat intresse för second 
hand och dess möjlighe-
ter med ett stort inslag av 
nytänkande. 

Förutom diplom och en 
statyett får pristagaren rätt 
att tilldela ett av Erikshjälpens 
biståndsprojekt motsvarande 
25 000 kronor.

SverigesSecond HandProfil 2017

Tidningen Retro 
är Sveriges Second 
Hand Profil 

Motivering 
Med pedagogisk retrojournalistik 
och en nostalgisk glimt i ögat har 
magasinet Scandinavian Retro 
lockat läsare i många länder och 
inspirerat ännu fler att handla 
och leva med second hand. För 
sitt utmärkta innehåll – med allt 
från bildreportage i

60-talskändisars hem till ex-
pertissvar om gamla porslins-
fabrikers stämplar – och för sitt 
kreativa, färgstarka uttryckssätt

som lockar både unga och gamla 
second hand-älskare att lära sig 
mer tilldelas Scandinavian Retro 
utmärkelsen Sveriges Second 
Hand Profil 2017.

Med pedagogisk retrojournalistik och en nostalgisk glimt i ögat har 
magasinet Scandinavian Retro inspirerat många att handla och 
leva med second hand. Nu får tidningen utmärkelsen ”Sveriges 
Second Hand Profil 2017”. 
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Hallå där 
Stina Isakson, 

Sveriges Second 
Hand Profil 2016Viveca Carlsson, chefredaktör,  

hur känns det? 
– Vi på redaktionen är naturligtvis jätteglada. 
Det känns väldigt roligt och betyder myck-
et! Men det är inte bara vi som jobbar med 
tidningen som gör den till vad den är – utan 
även våra engagerade läsare. De kan otro-
ligt mycket och delar med sig av sin kunskap. 
Därför vill jag rikta ett stort tack till dem. 

När och varför startade ni  
Scandinavian Retro?
– Den startades för sex år sedan. Då fanns bå-
de antiktidningar och inredningsmagasin – 
men ingen tidskrift som fokuserade på skan-
dinavisk design från 1900-talet. Vi tyckte att 
det saknades. Tidningen blev en succé, nu ger 
vi ut sex nummer och två specialnummer var-
je år. 

Vad betyder egentligen retro? 
– Ordet retro är en förkortning för retro-
spektiv – tillbakablickande. När man pratar 
om inredning brukar man mena möbler och 
saker från 50- 60- och 70-talet. Retrointres-
set har vuxit sig stort under 2000-talet. För-
ut köpte man ofta gammalt för att man in-
te hade råd med nytt – nu är det ett medve-
tet val. 

Kommer intresset för retroinredning  
och prylar att hålla i sig? Eller är det  
en övergående trend?
– Det kommer absolut att hålla i sig, det finns 
så mycket att upptäcka. Men vad som är tren-
digt förändras hela tiden. 50-talet är fan-
tastiskt, men har blivit dyrt – vilket gör att 
många tittar efter andra saker. Det blanka 
och pastelliga 80-talet är på väg in, och bland 
många yngre är 40-talet populärt. Något an-
nat som är på väg tillbaka är brunt porslin 
och keramik.  

Har du några tips till den som vill göra 
riktigt bra retrofynd? 
– Det handlar framför allt om att ha tid och 
skaffa sig kunskap. Att läsa på, till exempel i 
vår tidning eller på nätet, och att ofta besöka 
loppisar och second hand-butiker. Att åter-
komma till en och samma butik ofta – och 
gärna hänga på låset – är ett bra tips. 

Scandinavian Retro har läsare över hela 
världen och ni har gett ut två specialnum-
mer i Japan. Hur kommer det sig?
– Japanerna älskar skandinavisk design. De 
kommer hit och handlar – och säljer sakerna i 
Japan riktigt dyrt. Det roliga är att de kan lig-
ga steget före med att hitta sådant som ska bli 
populärt, troligen för att de ser våra ”vanliga 
tråkiga saker” med helt nya ögon._

TEXT: JOSEFINE ANTONSSON  FOTO: JOHAN LINDSTÉN
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PLAGGET & PRYLEN

pyssel kassarna

Miljötänket är viktigt för Eriks-
hjälpen Second Hand. Därför har 
nya papperskassar, som ska ersätta 
plastpåsarna i butikerna, tagits 
fram. Förhoppningen är att de ska 
bidra till ökad återanvändning. Kas-
sarna kan naturligtvis användas för 
förvaring eller som bärkassar – men de inne-
håller också roligt pyssel som både stora och 
små kan uppskatta. 

I höstas lanserades kassarna i ett antal test-
butiker – och blev väldigt uppskattade. Dess-
utom har de blivit nominerade till utmärkel-

sen ”Årets bärkasse” av företaget 
Swedbag och under 2016 ersätter 
de nya papperskassarna plastkas-
sarna i alla butiker. 

– Med kassarna vill vi kommu-
nicera fördelarna med att handla 

second hand – och påminna om att 
återanvändning är ett jättebra sätt att spara 
på jordens resurser och skona miljön, säger 
Anna Wikståhl, som formgett kassarna.

Hon berättar att ett av målen när hon 
formgav kassarna var att de skulle kännas 
coola och roliga – inte för gulliga. 

– Förhoppningsvis kan de attrahera alla åld-
rar. Maskerna kan man till exempel välja att 
måla i roliga färger och klä ut sig med, men 
de är även dekorativa att sätta upp på väggen.

De nya kassarna tillverkas av svensk skog 
och produceras i Sverige. De är alltså närpro-
ducerade och transportsträckorna är korta. 
Kassarna är dessutom FSC-certifierade, vil-
ket ger garantier för ett hållbart skogsbruk 
och innebär att skogen återplanteras och vår-
das rätt. _

TEXT OCH FOTO: JOSEFINE ANTONSSON

Nu plockas plastpåsarna bort från second hand-butikerna. De er-
sätts med snygga, miljösmarta papperskassar som går att återan-
vända på många olika sätt. När de gjort sitt som bärkassar kan de 
bli partymasker, vimplar eller klippdockor. Kassarna har redan gjort 
succé och blivit nominerade till ”Årets bärkasse 2016”. 

Pyssla med miljö-
smarta kassar
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PLAGGET & PRYLEN

Fotograf:                                       Ida Halling
Stylist:                                            Nihan Wallentin
Stylistassistent:                          Julia Kleven
Modeller:                                     Annie Rapp, Anna Eriks-
son, Jimmy Skeppstedt
 
Kläder och prylar kommer från Erikshjälpen Second 
Handbutiker i Borlänge, Uppsala, Spånga, Vårby, 
Linköping, Norrköping, Huskvarna, Vetlanda och 
Åkarp.
Vilken butik ligger närmast dig? Titta närmare på 
sidan 35.
 
Prisinformation:
Accessoarer från 5kr.
Kläder från 35kr
Prylar från 10kr.

PLAGGET 
& PRYLEN

I Erikshjälpen Second Hand 
är det lätt att hitta 

plagget och prylen som 
både skapar och förstärker 

den egna personliga 
stilen.
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PLAGGET & PRYLEN
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PLAGGET & PRYLEN
Fotograf: Ida Halling Stylist: Nihan Wallentin Stylistassistent: Julia Kleven
Modeller: Annie Rapp, Anna Eriksson, Jimmy Skeppstedt

Plagg och prylar från Erikshjälpen Second Hand i Borlänge, Uppsala, 
Spånga, Vårby, Linköping, Norrköping, Huskvarna, Vetlanda, Åkarp

PRISINFORMATION:
Accessoarer (smycken, hattar, 
väskor, skor) från 5 kr
Kläder från 35 kr
Prylar från 10 kr
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Curtakalkylatorn anses av många vara 
den första kommersiellt framgångsrika, 
bärbara, mekaniska räknemaskinen. Den 
klarar addition, subtraktion, multiplika-
tion och division.

Curtan utvecklades av österrikaren 
Curt Herzstark medan han satt i Buchen-
walds koncentrationsläger. Efter kriget, 
1946, fick Herzstark en inbjudan från 
prinsen av Lichtenstein att komma och 

bygga en fabrik. 1948 började räknema-
skinerna säljas till allmänheten.

Under 20 års tid tillverkades cirka  
80 000 Curta I och 60 000 av den något 

större modellen Curta II. _

FOTO: MATILDA SKÖLD

Källa: 250 milstolpar i matematikens historia 

av Clifford A. Pickover

Räkna med stil
Trött på att använda miniräknaren i telefonen? Skaffa en Curta!

Snygging 
från förr

Prylar blir till hjälp
950 ton kläder och skor, hemtextilier, husge-
råd och möbler går årligen från Erikshjälpens 
second hand-butiker i Sverige, via organisatio-
nen Human Bridge, till mottagare i Östeuropa. 
Mottagarna är främst second hand-butiker 
som omvandlar materialet till ekonomiska 
medel som sätts in i sociala projekt. Material 
går även till organisationer som jobbar med 
direktinsatser för behövande. 

Volontärer värda  
sin vikt i guld
Drygt 100 miljoner kronor per år. Så stort belopp fram-
träder när man försöker värdebestämma volontärer-
nas insatser i Erikshjälpens 60 second hand-butiker. 
Beräkningen utgår från lagstadgad minimilön om 170 
kronor per timme inklusive sociala avgifter. En näst intill 
ofattbar siffra. Samtidigt fantastisk utifrån det engage-
mang som den avspeglar.

Grejerna tar oss till Kabul
Om en genomsnittlig vara, såld på Erikshjälpen Second Hand, 
är en halvmeter lång och alla dessa varor sålda under ett år 
skulle läggas ut på en rad – då skulle dessa prylar föra oss 4 
742 kilometer bort. Det motsvarar fågelvägen mellan Erikshjäl-
pens kontor och Afghanistans huvudstad Kabul. Och skulle alla 
dessa varor plockas fram – en och en i minuten – dygnet runt 
och året runt skulle man få hålla på i imponerande 18 år!   

Anställda cirka 410 personer*

Arbetsträning och praktik cirka 1 500 personer

Volontärer cirka 2 400 personer

Samhällstjänst                          cirka  75 personer**

70%
av Sveriges alla 16-20-åringar har fler än tio 
bomullstoppar eller t-shirts i sin garderob. 

Källa: Sveriges konsumenter

NOTERAT

Köp begagnat  
– spara vatten
Bomull är ett av de vanligaste naturmateria-
len i kläder. Men hur bra är den egentligen att 
använda? Bomullsplantan behöver runt 500 
millimeter regn – eller konstbevattning – för 
att växa klart. Att bereda bomull slukar också 
vatten. För en enda t-shirt går det åt uppemot 
2 700 liter vatten. Ett par jeans kräver 11 000 
liter. I många av de länder där bomull odlas är 
dessutom vatten en bristvara som människorna 
själva hade behövt så mycket bättre.  

Källa: Sveriges konsumenter

klädesplagg såldes i Erikshjälpen Second Hands butiker ifjol.

1 miljon

* Närmare hälften av de anställda har 
någon form av stöd för att komma 
igång på arbetsmarknaden igen.

** Frivården behöver arbetsplatser 
för personer som begått lindrigare 
brott och som dömts till samhälls-
tjänst.
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Vi är Erikshjälpen Second Hand
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Färgexplosion 
hos Lejonhjärtat
”Det tråkigaste rummet blev ett paradis”, konstaterar ett av barnen efter Erikshjälpen Second 

Hands remake på fritidshemmet Lejonhjärtat i Huskvarna. Med färg, fantasi och second hand-
prylar förvandlades tre ganska beiga rum till platser för kreativitet, mys och gemenskap.

REMAKE

Mer färg! Det var barnens önskemål inför 
Erikshjälpen Second Hands remake på fritid-
set Lejonhjärtat, vinnare av remaketävlingen 
2016.

Inför remaken besöker Erikshjälpen Se-
cond Hand fritidset och barnen visar runt i 
några av de mindre rummen. Väggarna är bei-
gea eller vita. Det är ganska kalt. Det har inte 
varit fritids i lokalerna så länge och man har 
prioriterat att få de större rummen i ordning.

Med färg sponsrad av Alcros färgfond, lite 
tapeter, prylar och en massa goda idéer är det 
en tisdag i november dags att börja göra om. 
Från Erikshjälpen Second Hand i Huskvarna 
och Vetlanda kommer bland annat två fåtöl-
jer, en skänk, några lampor, ramar och gose-
djur.

– Vi vill ge barnen inspirerande och glada 
miljöer med hjälp av second hand-grejer, säger 
Camilla Sköld, tillförordnad butikskommu-
nikationschef på Erikshjälpen Second Hand.

Efter några intensiva dagar med målning 

av väggar, tapetsering av garderober, inred-
ning och annat pyssel är det på fredagen dags 
att släppa in nyfikna fritidsbarn och personal 
i de omgjorda rummen.

– Oj, det känns jättekonstigt att det är grönt 
rakt fram i korridoren istället för vitt, säger 
fjärdeklassarna Emma Keskin och Ali Jawad 
när de kliver in i Lejonhjärtats hall.

Men det gröna rummet i slutet av korrido-
ren får vänta. Först tittar Emma och Ali på 
legohörnan som målats om i starka färger, 
och på rummet som kallas ateljén.

– Det är jättefint. Jag gillar pysselhörnan i 
ateljén, säger Ali Jawad.

Miljön har blivit mycket mer kreativ. Det  
gillar både barn och personal.

– Vilken skillnad, så himla bra! utbrister fri-
tidspedagogen Abel Fokoe.

Till sist är det dags att gå in i det tredje 
rummet, som tidigare var vitt med en jeans-
soffa men som nu gjorts om till ett djungel-
rum. Draperiet dras undan och Emma och 

Ali går in bland allt det gröna och gosedjuren 
som hänger från tak och väggar. Det tar en 
liten stund innan de säger något, de kikar sig 
omkring och tar in förvandlingen av rummet.

– Härifrån vill man ju knappt gå hem. Det 
är så lugnt och mysigt. Innan var det högljutt 
och tråkigt, säger Ali Jawad.

När Emma, Ali och femtiotalet andra elev-
er har kikat runt i rummen blir det tårtkalas 
och namntävling där barnen får ge förslag 
och rösta om vad rummen ska kallas.

Det märks att barnen gillar sina ”nya” rum 
och det blev verkligen mer färg, precis som 
de önskade.

– Jag tänkte att Erikshjälpen säkert fyller 
igen hålet i väggarna och kanske målar om 
någon vägg. Men det blev så mycket mer. Det 
hade inte kunnat bli bättre, säger Emma Ke-
skin. _

TEXT: SOFIA DENZLER

FOTO: PATRIK SVEDBERG  

GRÖNT FÖR 
AVKOPPLING
Kala väggar, en soffa och 
ett bord byttes mot grön 
färg, djungeltapet, skön 
matta och några fåtöljer. 
Småbord sprayades i 
bronsfärg och på väg-
garna sattes tavellister för 
böcker och punktbelys-
ning upp. Rummet ger nu 
lugn och ro och inbjuder 
till att läsa och lyssna på 
böcker, tycker Emma 
Keskin och Ali Jawad. 
Grönt är skönt. 

Så här såg rummet ut innan remaken.

Remake av
 fritidshemmet

Lejonhjärtat
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REMAKE

”Det är mycket mer färg och man vill 
vara här hela tiden känns det som”, 
säger Emma Keskin, en av eleverna på 
Lejonhjärtats fritidshem.

Skapa rumskänsla 
Legohörnan i kapprummet fick 

rumskänsla genom att avgränsas 
med en skänk som också gav plats 
för mycket lego. En del av väggen 
målades grön, lampskärmar med 

olika färg och form pendlades 
ned och en stor matta binder 

ihop ”rummet”.  

Tips!

 

Tips!
Gamla plåtburkar blir snyg-
ga med hjälp av lite klister 

och papper eller tyg. 
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Återbrukspyssla 
MED GAMLA BÖCKER
Pysselsugen? Av gamla böcker kan du tillverka båda det ena och det andra! Här 
kommer tips på hur du skapar snygga etiketter, unika bokmärken och vimplar. 

Glada garderober
Med tapetrester som finns att 

köpa på second hand för en tjuga 
kan ett rum byta skepnad på en 
eftermiddag. Kombinera gärna 

med att måla någon dörr 
med griffelfärg. 

Tips!

– Med remaken vill vi inspirera barn och vuxna  
till återbruk. Vi vill visa hur roligt det är med second 
hand och att vi tycker att barn är viktiga. Fritids-
hemmet Lejonhjärtat vann i tävlingen som Eriks-
hjälpen Second Hand utlyser, där man kan skicka in 
bilder på rum man önskar få hjälp med. Lejonhjärtat 
hade flera mindre lokaler som vi såg att vi med 
enkla medel kunde göra barnvän-
liga. När Alcro Färgfond skänkte 
färg kunde vi gå loss riktigt och 
komplettera second hand-pry-
larna med härliga väggfärger. 
Både barnen och personalen 
jublade över förändringen – 
och då har vi lyckats!      

Tävla!
Vet du något flyk-
tingboende för unga, 
en ungdomsgård 
eller något annat 
offentligt rum som 
behöver piggas upp 
med inredning från 
second hand? Ansök 
i Erikshjälpen Second 
Hands remake-täv-
ling. Läs mer på er-
ikshjalpen.se/remake 
och ansök senast 12 
augusti 2017. 

Camilla Sköld, tf Butikskommunikations-
chef på Erikshjälpen Second Hand

BOKMÄRKEN AV GAMLA BOKRYGGAR
Detta behöver du: Ett bokomslag, färgat kartongpapper, 
lim, hålstans, ett band.

Så här gör du:
1. Välj ett bokomslag som du gillar.
2. Klipp bort fram- och baksidan av boken – så det bara är bokryggen kvar
3. Välj ett enfärgat kartongpapper och limma på baksidan av bokryggen 
 för att få en snyggare baksida.
4. Klipp nu runt kanterna så det blir ett snyggt avslut. (Limma ev kanterna  
 med hjälp av limpistol om baksidan inte sitter fast ordentligt).
5. Ta hålstansen och tryck ett hål på övre delen av bokmärket.
6. Välj ett fint band som du fäster snyggt i hålet.
7. Du är färdig! 

ETIKETTER AV GAMLA BOKSIDOR
Detta behöver du: En bok, färgat papper, pappersstans 
(du kan även klippa ut etiketterna med en sax), hålstans 
och klistermärken i form av små prickar. 

Så här gör du: 
1. Leta upp en sida du tycker om i en bok (ett mönster eller 
 en text som du gillar).
2.  Stansa ut etiketter över mönstret/texten du valt (använd en 
 pappersstans). 
3.  Stansa sedan ut en baksida av färgat papper.
4.  Limma ihop den mönstrade sidan och den enfärgade (använd ett limstift).
5.  Sätt en litet cirkelformat klistermärke i övre delen av etiketten.
6.  Tryck ett hål i klisterpricken med en hålstans.
7.  Färdigt! 

VIMPLAR AV KARTOR
Detta behöver du: Karta (till exempel från gammal kartbok), rundstav, 
limpistol, snöre, alfabetsstämplar (om du vill trycka ett budskap på vimpeln).

Så här gör du:
1. Välj en karta som du vill använda till din vimpel.
2 Mät ut mitten av det som du vill ska vara vimpelns nedersta sida.
3.  Vik långsidorna mot mitten och klipp sedan efter vecken -så att 
 vimpeln blir ”spetsig” i nederkant.
4.  Vik bak cirka två centimeter i överkanten (där ska rundstaven ligga).
5.  Lägg rundstaven och ett snöre (till upphängning) innanför vecket 
 och fäst med hjälp av limpistol.
6.  Tryck till och vik över fliken.
7.  Tryck eventuellt budskap med hjälp av alfabetsstämplar på vimpeln… 
 eller sätt kanske en klisterprick på vimpeln om du vill markera en 
 speciell plats. Bara fantasin sätter gränser!
8. Knyt ihop snöret och häng upp.
9.  Klart. 

IDÉ: STINA ISAKSON
FOTO: JOSEFINE ANTONSSON

Ateljen före remaken.
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FYNDJÄGAREN
Med något smått vilt i blicken kliver hon in 
i butiken varje lördag. Hittar alltid något – 
några Gröna Anna-tallrikar, en jordglob, fyra 
ljusstakar, två stringhyllor. Varför hon behö-
ver ytterligare två när hon har åtta hemma? 
Vilken onödig fråga! Dessutom var priset bra! 
Blir exalterad över riktiga sockerlådor och 
pinnsoffor. Och när en Kockumskanna säger 
”kom och köp mig” har hon helt enkelt inte 
hjärta att låta den stå kvar i butiken.

TRENDSÄTTAREN 
Att folk vänder sig om och tittar är bara 
kul, hon älskar att sticka ut. Hon sätter 
sina egna trender och letar efter plagg 
som är unika, roliga och som andra inte 
vågar bära. Symaskinen hemma går 
varm när en fantastiskt fluffig 80-tals-
klänning blir en surrealistisk onepiece. 
Och vem har sagt att en lampskärm 
måste bäras av en lampa när den passar 
utmärkt som hatt?

KAFFEDRICKAREN
Enda gången han kan gå in i butiken utan 
att se någon han känner igen är när han 
glömt glasögonen hemma. Favoritplatsen 
är förstås kaféet, där kan han sitta från 
öppning till stängning och dryfta senaste 
nytt med både nya och gamla vänner. Blir 
det trångt i kaféet går en soffgrupp ute i 
butiken minst lika bra. Att handla grejer är 
mindre viktigt, men då och då blir det en 
bok eller prydnadssak. 

Vilken second hand-typ är du?

MILJÖKÄMPEN
Botaniserar bland barnkläderna och skulle 
aldrig drömma om att köpa en ny overall till 
växande barn när det finns kvalitetskläder att 
köpa second hand – där alla gifter dessutom 
tvättats ur. Hon har nyligen inlett projekt 
plastbantning hemma, så rostfria skålar, mat-
lådor i glas och träleksaker spanas det ivrigt 
efter i hyllorna. Självklart har hon också köpt 
ett gäng tygblöjor på Erikshjälpen. De håller 
mycket bra även för tredje barnet.

Fyndjägaren, trendsättaren, miljö-

kämpen, kaffedrickaren…

Bland kunderna i våra butiker 

finns det många olika second 

hand-typer. Vem är du mest lik?

TEKNIKENTUSIASTEN
Han hänger på låset när butiken öppnar, på 
jakt efter ett visst tangentbord från 1989 – 
men kan bli ganska nöjd även med en mus 
från 1991 eller något annat han kan rädda. 
Längs den vanliga rutten i butiken, där han 
faktiskt aldrig lagt märke till att det säljs 
sådant som hemtextil, porslin eller gåstavar, 
letar han också efter gamla högtalare i trä. 
Alla vet ju att högtalare måste spelas några 
hundra timmar innan de låter riktigt bra. 

BUDGETSHOPPAREN
Uppskattar de låga priserna som gör att 
han har råd att köpa det han behöver. 
Hur saker ser ut är inte så viktigt, bara 
de funkar. Han behöver en säng och det 
finns sängar att köpa. Bra! Och superbra 
med hemkörning när man inte har bil. 
Visst kostar det en slant, men han har 
ändå tjänat flera tusen jämfört med att 
köpa en helt ny säng. 
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”Tillsammans gör 
  vi stor skillnad”

Det finns stort utrymme för att vara sig själv. 
I Erikshjälpen Second Hands butiker är 
mångfalden en tillgång.
– Man får chans att lära känna varandra 
istället för att döma varandra, säger Zeki Alp 
som jobbar i Spånga-butiken.

Zeki Alp:

24

Några timmar innan butiken öppnar häng-
er Birgitta Tiainen upp tavlor i entrén till Er-
ikshjälpen Second Hand i Sollefteå.

– Entrén är ju det första som kunden ser 
och eftersom kunderna ofta gillar och köper 
de saker som jag skyltat med behöver det 
ständigt skyltas om. Men det är kul. När jag 
kommer dagen efter att butiken varit öppen 
kan hälften av grejerna jag arrangerat vara 
borta, sålda. Då känner jag: Yes! säger hon.

För ungefär två år sedan började Birgitta 
Tiainen jobba i Sollefteåbutiken, ett arbete 
som numera betyder mycket.

– I dag finns det ju knappt jobb för de som 
är friska. Då är det väldigt svårt att få in en 
fot på arbetsmarknaden när arbetsförmågan 
är nedsatt till hälften. Men här får jag en rik-
tig lön och då kan man slappna av lite grand, 
säger hon. 

Birgitta har bland annat jobbat på industri, 
plantskola, hotell, restaurang och på städfö-
retag. Hon är utbildad kock och kallskänka. 
Med tuffa upplevelser i ryggsäcken och en 
whiplash- och hjärnstamsskada efter en tra-
fikolycka har livsresan inte varit enkel. Ska-
dorna efter olyckan gör att hon har kronisk 
värk och är förtidspensionerad på halvtid.

– Det har påverkat min tro på mig själv, sä-
ger hon.

I en kundvagn plockar Birgitta ner saker 
som så småningom ska arrangeras i ett skylt-
fönster. Hon känner att hon har stor frihet i 
arbetet, som främst handlar om varuexpone-
ring och att sköta butikens Instagramkonto. 
Behöver hon lyfta något tungt finns alltid nå-
gon där för att hjälpa till och medarbetarna 
hjälper även varandra att bära livets tunga 
saker.

– Man blir som en stor familj här, speciellt 
när man har varit här en längre tid.

Birgitta Tiainen beskriver att jobbet på  
Erikshjälpen är på hennes egna villkor, det är 
en arbetsplats där både styrkor och svagheter 
är välkomna.

– Här tror jag på mig själv. Och jag känner 
att Carola, som är butikschef, tror på mig. 
När jag har värk någon dag så känner jag 
kanske att inget jag gör blir bra. Men då kom-
mer någon jobbarkompis förbi och säger ”du 
kan det där, du” eller gör tummen upp. Och 
får man beröm så växer man ju tre meter, det 
betyder mycket, säger Birgitta Tiainen.

Nästan 50 mil söder om Sollefteåbutiken, 
på Erikshjälpen Second Hand i Spånga, tar 
Zeki Alp emot en kasse kläder av Lena Ja-
kobsson.

– Jag har precis läst boken ”Farbror Erik – 
I kärlekens tjänst”, berättar hon glatt innan 
hon försvinner ut genom dörren.

Zeki Alp tycker det är roligt att träffa gene-

rösa gåvogivare och berättar att alla typer av 
människor kommer till butiken, både för att 
skänka och handla. Mångfalden är stor även 
bland butiksmedarbetarna, ett 20-tal natio-
naliteter finns representerade.

– Jag tycker att det är häftigt. Jag försöker 
lära mig ett ord på varje språk, men det är 
inte så lätt, säger Zeki.

– Vi jobbar tillsammans, vissa är kristna, 
vissa är muslimer. Man ska inte kritisera var-
andra eller säga att ”han är så och så”, eller 
”hon är så och så”. Alla är lika värda och man 
måste visa respekt för varandra.

Zeki själv är syrian, men uppvuxen i Sve-
rige, och hans föräldrar kom till Sverige från 
Turkiet.

Innan Zeki började på Erikshjälpen Se-
cond Hand för snart fyra år sedan hade han 
under många år jobbat i familjens kaféföre-
tag, med att baka och serva kafégäster. Han 
kände att han ville göra något annat och fick 
tips om Erikshjälpen.

– Jag ringde till butiken i Spånga och fick 
praktisera först. I början tyckte jag inte om 
second hand-grejer, jag tänkte att det var 
gammalt, äckligt och dammigt. Men sakta 
men säkert blev det roligt att gå till jobbet. 
Nu tycker jag att second hand är en smart idé, 
det är bra med återanvändning. Och ingen 
dag här är den andra lik, säger han.

Att arbetet bidrar till att barn som lever i 
utsatthet får hjälp och stöd också en viktig 
aspekt.

– Barnen är vår framtid och jag kan inte 
göra så stor skillnad själv, men om man är 
många tillsammans tror jag att man kan göra 

stor skillnad. Barn ska få vara barn.
Han vet att butiken också är betydelsefull 

på det lokala planet, för dem som inte har det 
så gott ställt ekonomiskt. Som barn minns 
Zeki hur hans föräldrar fick kämpa för att fa-
miljen skulle ha det bra.

– Vissa som kommer hit har ju inte så 
mycket pengar och har inte råd att betala  
6 000 för en soffa. Men här kan de köpa bra 
grejer billigt. Jag tror att den här butiken be-
tyder mer än mycket._

TEXT OCH FOTO: SOFIA DENZLER

”Det är perfekt att vara här, för det är på mina villkor i första hand”, säger 
Birgitta Tiainen på Erikshjälpen Second Hand i Sollefteå. För henne har job-
bet inneburit både ökat självförtroende och en varm arbetsgemenskap.

Zeki är också 
en av personerna du 

möter i filmerna 
”Med prylar i andra hand”

 i Erikshjälpens Youtubekanal 
och på erikshjalpen.se

Erikshjälpen Second Hand 
satsar på medarbetarna
Second hand-butikerna är viktiga platser 
för att bygga broar mellan människor och 
Erikshjälpen Second Hand arbetar för att 
hjälpa medarbetare att bygga självförtro-
ende och nå sin fulla potential.
I projektet ”En för alla, alla för en”, finansie-
rat av PostkodLotteriet, har Erikshjälpen 
Second Hand under 2014-2016 i tre pilot-
butiker arbetat med personlig utveckling 
för medarbetare. Genom bland annat 
gruppsamtal och gemensamma aktiviteter 
stärks både den enskilda medarbetaren 
och hela arbetsgruppen. Genom djupare 
relationer främjas integration och fördo-
mar motverkas. Inom projektet har ett 
metodmaterial tagits fram och arbetsme-
toden kommer 2017 att börja användas i 
flera av Erikshjälpens butiker.
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Med en förälder
i fängelse
– Jag hade behövt veta att det fanns fler barn med 
en förälder i fängelse. 

Det säger Natalie Månsson, nu vuxen, själv 
mamma och dessutom anställd inom kriminalvår-
den, om att ha vuxit upp med en frihetsberövad 
förälder.

Ensam i världen. Det är så många barn känner 
sig. Därför stöder Erikshjälpen Solrosen som be-
drivs av Göteborgs Räddningsmission. Här får både 
barn och vuxna individuella stödsamtal. Barnen 
får träffa andra barn med liknande erfarenheter. 
Musikträffar, läger och andra mötesplatser blir 
viktiga andningshål för barnen. Cirklar hålls också 
på anstalter för att stötta föräldrar i deras roll. 

Under hösten 2016 öppnade Solrosen i sam-
verkan med Erikshjälpen en filial även i Borås. 
Intentionen är att kunna erbjuda barn till frihetsbe-
rövade föräldrar stöd på ännu fler orter i Sverige. 

Hit går pengarna
Erikshjälpen Second Hand är en ideell förening som samarbetar med lokala föreningar 
och församlingar runt om i Sverige och sedan några år också i Norge. Ett av butikernas 
huvudsyften är att generera pengar till bistånd, både i Sverige och utomlands. Medlen 
delas mellan Insamlingsstiftelsen Erikshjälpen och butikens lokala samarbetspartners.

Kort om 
Erikshjälpen
Erikshjälpen grundades av ett  
barn för att hjälpa andra barn.

Erik Nilsson var en småländsk pojke 
som föddes 1929. Han hade blödar-
sjuka och tillbringade mycket tid på 
sjukhus. Men istället för att tycka 
synd om sig själv började han sända 
hälsningar och presenter för att 
uppmuntra andra sjuka barn. Han 
fick adresser genom att lyssna på 
radioprogrammet Barnens brevlåda 
med Sven Jerring. Redan 1946, då 
Erik var 17 år, var arbetet etablerat.

Några år senare tog verksamhe-
ten fart, då Erik intervjuades i radio 
av just Sven Jerring. Gåvor började 
strömma in när människor i hela 
landet hörde talas om Eriks arbete.

Erik, som kallades Farbror Erik, 
dog 1966 och hann bara bli 37 år 
gammal. Men arbetet han startade 
lever vidare och i dag får tusentals 
utsatta barn och familjer runt om i 
världen möjlighet till utbildning och 
försörjning och kan själva vara med 
och forma sin framtid.

Ge en gåva! Swisha 9009283

Märk insättningen med ”gåva”

Tack för att du gör skillnad!

– när du handlar på Erikshjälpen

”Vi slår inte våra barn 
längre. Nu är vi som 
vänner istället” 
Barn som vet att de har rätt till utbildning. Barn 
som vill lära för att kunna forma sina egna liv. 
Föräldrar som, nästan rutinmässigt, agat sina barn, 
slutar att slå dem och märker att de istället får en 
relation och att barnen inte längre är rädda för 
dem. Att arbeta med barns rättigheter är spän-
nande.

I Myanmar, före detta Burma, gör Erikshjälpen 
det bland annat med stöd från second hand.

– Vi ser att föräldrar nu betraktar sina barn på 
ett nytt sätt. Inte som några som senare ska bli 
vuxna, utan som aktiva familjemedlemmar och 
samhällsmedborgare. Byledare visar också att de i 
dag lyssnar på barnen. Bland annat i frågor som rör 
säkerheten för de barn som varje dag har lång väg 
att gå till skolan, berättar Marianne Stattin-Lundin, 
programkoordinator på Erikshjälpen.

Att arbeta med barns rättigheter påverkar både 
barn och vuxna. I dag och för generationer framöver.

Sedan flera år tillbaka är Filip Lövström 
djupt engagerad i miljö- och hållbarhetsfrå-
gor. Just nu pluggar han till civilingenjör i 
energi, miljö och management i Linköping, 
men förra hösten tog han studieuppehåll för 
att jobba med klimatfrågor inför FN:s topp-
möte i Paris. Nyligen var han också med un-
der toppmötet i Marocko. 

–  Jag var där som observatör via en organi-
sation som heter PUSH Sverige. Syftet är att 
öka förståelsen här i Sverige för hur förhand-
lingarna går till – skapa transparens, helt en-
kelt, säger han. 

För att bromsa klimatförändringarna 
anser Filip att det är helt nödvändigt att vi 
människor börjar konsumera medvetet och 
med respekt – och inte slänger sådant som 
faktiskt går att använda. Själv lever han som 
han lär.

– Sedan tre år tillbaka handlar jag bara se-
cond hand. För mig är det ingen uppoffring, 
det är bara något jag bestämt mig för att 
göra, säger Filip, och berättar att han länge 
varit en trogen besökare på Erikshjälpen Se-
cond Hand på sin hemort.

Bygger elbil
Ett spännande projekt som Filip lagt ner 
mycket tid på den senaste tiden är att bygga 

en elbil av återvunnet material. Det hela bör-
jade när han skulle flytta hemifrån – och ville 
lämna ett ”grönt avtryck” i barndomshem-
met. Bilen är det nämligen tänkt att hans för-
äldrar ska få. 

– Jag började fundera på vad jag har för ta-
langer. Jag hade tidigare renoverat en bil med 
några kompisar och kom fram till att jag ville 
bygga en elbil. Jag bestämde också att jag 
skulle bygga den med enbart återvunnet ma-
terial. Så jag fick tag på en gammal porsche, 
en elmotor från en krockad, norsk elbil och 
gamla laptopbatterier och satte igång, säger 
han. 

Arbetet med bilen går framåt – och Filip 
spenderar en hel del tid i det lilla garaget där 
den står. Men det är inte helt enkelt. Eftersom 
det inte finns någon som gjort något liknande 
tidigare får Filip hitta sina egna lösningar.

– Man får vara lite fixig, men det är jätte-
kul! Det här har lett mig in på att återvinna 
annat också. Jag har inte hållit på så mycket 
med elektronik tidigare, men nu kan jag byg-
ga om högtalare och göra allt möjligt. 

Cirkulär ekonomi
Filip hoppas att det kommer att kännas häf-
tigt att åka runt i en bil som helt och hållet 
är tillverkad av material som annars skulle ha 

slängts. Han återkommer gång på gång till 
hur viktigt det är att återanvända saker och 
ting i så stor utsträckning som möjligt. 

–  Vi behöver ha en cirkulär ekonomi. Varje 
gång vi skapar något nytt tar vi resurser i an-
språk och ökar trycket på ekosystemet. Det 
klarar inte jorden av. 

Han tror absolut att det går att bromsa kli-
matförändringarna – men att det måste bli 
en allmän debatt om hur vi faktiskt använder 
våra resurser._

TEXT: JOSEFINE ANTONSSON

FOTO: TOMMY HVITFELDT

– Vi måste tänka på vad vi gör med jordens resurser – och inte slänga saker som faktiskt går att använda. 
Det säger studenten Filip Lövström, 22, som ägnar en hel del fritid åt det unika projektet att bygga en elbil av 
återvunnet material. Men hans engagemang för klimatet sträcker sig längre än så. 

Filip bygger elbil – av 
återvunna laptopbatterier

Filip Lövström vid sin helt unika bil, som är 
byggd av enbart återvunnet material. 

Filip har fått 
hitta många 
egna lösningar 
och lärt sig 
otroligt mycket i 
processen med 
att bygga bilen.
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– Vi tror att världen måste bli bätt-
re på att återanvända resurser så 
långt som det går.

Det säger Yngve Svensson, vd 
för Alnarp Cleanwater.  Han vi-
sar runt på företagets lokaler som 
ligger i en gammal mejeribyggnad 
intill Sveriges Lantbruksuniversitet i 
skånska Alnarp.

– Att handla second hand stämmer bra in i 
vår verksamhetsidé, att skapa kretslopp. Det 
blir lite olika stil i olika rum, men det gör ju 
inget. Och att använda saker som har en viss 
patina skapar trivsel, säger han.

Alnarp Cleanwater jobbar med avloppsre-
ning för enskilda avlopp. Företaget har ska-
pat ett system som liknar naturens eget sätt 
att rena vatten, med naturliga mikroorganis-
mer och vattenväxter.

– Vi har förpackat processerna från skogs-
bäcken till ett reningssystem, berättar Yngve 
Svensson. 

Eftersom arbetet med avlopp handlar om 
kretslopp tycker Yngve Svensson att det är 
naturligt att även tänka kretsloppsbaserat i 

andra sammanhang.
Mycket av möblerna på företa-

gets kontor kommer från Eriks-
hjälpen Second Hand i Lund, 
men också från andra second 

hand-butiker och loppisar. Även 
datorerna är köpta begagnade. 

Att inte köpa nytt gör inköpspro-
cessen lite svårare, eftersom det inte 

går att veta om det man behöver finns till 
salu.

– Man får ha lite tålamod. Men vi är några 
här på företaget som gillar att gå till second 
hand-butiker och på loppis. Jag går till Eriks-
hjälpen minst en gång i veckan för att det är 
kul, säger Yngve Svensson.

– Någon gång hittar man en lampa och nå-
gon gång en massa pärmar.

Och när företaget inte längre behöver nå-
got som fortfarande är i gott skick lämnar de 
det till second hand igen, så att det på nytt 
kan återanvändas men också bidra till fler bi-
ståndsinsatser för barn i världen. _

TEXT OCH FOTO: SOFIA DENZLER

De har inrett kontoret med second hand och jobbar med att 
imitera en skogsbäck. Genom kretslopp vill avloppsföretaget 
Alnarp Cleanwater bidra till en mer hållbar framtid.

Två kontorsstolar som båda var lite söndriga 
har tagits isär och satts ihop till en fungerande. 
På så vis behöver bara en av stolarna slängas.

Klara Lindegren trivs på sitt 
kontor med second hand-möbler.  

På kontoret hos avloppsreningsföretaget 
Alnarp Cleanwater är det mesta köpt second 
hand. ”Vi är övertygade om att ifall alla gör nå-
got som är lite bättre för miljön så kommer det 
bli stor skillnad för världen totalt sett”, säger 
Yngve Svensson, vd på Alnarp Cleanwater.

”Därför 
handlar vi 
second hand”

De vill tänka lite längre

1 Handlar du saker second hand? Varför?
2 Vad handlar du helst second hand?
3 Vilket är ditt bästa second hand-fynd?

Gustav Fridolin, språkrör för Miljöpar-
tiet, utbildningsminister 

1. Japp. För att det är bra grejer, och så 
har jag aldrig förstått varför saker måste 
slängas när de kan användas längre. 

2. Jag har två barn som växer så det 
knakar så barnkläder via nätet är ju 
toppen.

3. Morfars gamla Herrekipering i Vittsjö 
är numera Kupanbutik (Röda korset), 
där hittade jag några gamla skolplan-
scher jag tycker är väldigt snygga. De 
har vi på väggen numera.

FOTO: FREDRIK HJERLING

Emma Sundh, frilansande 
 journalist, stylist och illustratör

1. Dels för miljöns skull, men också 
det briljanta i att hitta unika, person-
liga ting av bra kvalitet till vrakpriser.  
Man hör ju hur smart det är!?
2. Möbler och barnkläder! Det finns 
inget bättre än att fynda en vacker  
fåtölj eller en skänk second hand, eftersom 
det sätter sådan stark prägel på inredningen. Barnkläder köper jag 
helst second hand eftersom kidsen bär dem en sådan begränsad 
period. Det känns snällt och smart mot miljön. 
3. Oj! Jag har fyndat så himla mycket! Allt från Emma-fåtöljer till 
Marni-kashmirkoftor för en tia. 
FOTO: PRESSBILD

Pär Holmgren, naturskadespecialist 
på Länsförsäkringar

1. Ja, ganska ofta; en självklarhet för 
mig. Jag undviker all form av onödig 
konsumtion. Det är ofta dessutom 
bättre kvalitet på gamla saker än 
nytillverkade.

2. Möbler, inredning, böcker.

3. Många genom åren; från lampor till 
LP-skivor.

FOTO: BART VAN DER GAAG

Anna Kinberg Batra,  
partiledare för Moderaterna

1. Ja! Prisvärt och går att hitta något 
unikt ibland.

2. Det är olika. Jag handlar på 
Blocket, loppis eller Myrorna.

3. Diverse barn-vintersaker. Sen blir de 
snabbt för små och kan göra nytta hos 
nästa familj man kan sälja dem till. 

FOTO: PETER KNUTSON

Anja Pärson, alpin expertkommentator,  
före detta alpin skidåkare

1. Oftare nu än tidigare. Mest är det min fru som gör det. Hon har 
intresse för design och detaljer. Jag älskar däremot tanken på att 
varje sak man köper second hand har en historia. Det ger möjlighet 
till unika uttryck och det passar mig!
2. Det beror helt på var jag befinner mig. 
Jag går in där det ser lockande ut. Fast 
det är klart jag älskar ”min” second 
hand-butik i Monaco. Dit kunde jag gå 
flera gånger i veckan. Men är det inte 
detsom är grejen med second hand?!
Man måste gå och reka ofta för att
hitta godbitarna.
3. Ett par typ oanvända Prada ballerina 

för 1 000 kronor.
FOTO: MAGNUS FOND

Yngve Svensson
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Välkommen
TILL ERIKSHJÄLPEN 
SECOND HAND BUTIKER

ARVIKA Erikshjälpen Second Hand

Rosendalsvägen 17, Tel 0570-80 000

Onsdag 12-18, Lördag 10-14

BODAFORS Erikshjälpen Second Hand

Skolgatan 4, Tel. 0380-37 06 92

Tisdag 15-18, Lördag 10-13

BOLLNÄS Erikshjälpen Second Hand

Renshammarvägen 10, Tel. 0278-190 00

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

BORLÄNGE Erikshjälpen Second Hand

Hantverkargatan 7, Tel 0243-501600

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

BORÅS Erikshjälpen Second Hand

Vegagatan 1, Tel. 033-7850600

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

DALA-JÄRNA Erikshjälpen Second Hand

Industrivägen 15, Tel. 0281-201 72

Onsdag 15-18, Lördag 10-14

EDSBYN Arken Second Hand

Öjungsvägen 20, Tel. 0271-222 00

Onsdag 12-18, Lördag 10-14

EKSJÖ 

Öppnar våren 2017

ESLÖV Eslövs Biståndscenter

Kvarngatan 4, Tel. 0413-55 51 28

Onsdag 12-18, Lördag 10-14

FRÄNSTA Erikshjälpen Second Hand

Fränstavägen 235, Tel. 0691-315 27

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

GENARP Erikshjälpen Second Hand

Risavägen 2, Tel. 040-48 00 41

Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 10-14

GÄVLE Erikshjälpen Second Hand

S. Skeppsbron 35, Tel. 026-18 50 60

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

GÖTEBORG - Västra Frölunda

Erikshjälpen Second Hand

Fältspatsgatan 6,Tel. 031-20 90 70

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

GÖTEBORG - Kortedala 

Erikshjälpen Second Hand

Första Majg. 6 i Kortedala, Tel 031-730 94 00

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

HABO Erikshjälpen Second Hand

Bagaregatan 3, Tel 036-770 19 00

Torsdag 14-19, Lördag 10-14

HALMSTAD Erikshjälpen Second Hand

Ryttarevägen 10, Tel 035-770 19 00

Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 11-15

HEDEMORA Erikshjälpen Second Hand

Gussarvsgatan 3, Tel. 0225-77 46 06

Onsdag 13-18, Lördag 10-14

HELSINGBORG Erikshjälpen Second Hand

Måndagsgatan 6, Tel. 042-495 31 00

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15 

HUDIKSVALL Erikshjälpen Second Hand 

Hyggesvägen 1

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

HUSKVARNA Erikshjälpen Second Hand

Birkagatan 38, Tel. 036-14 30 90

Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 10-14

HÄRNÖSAND Erikshjälpen Second Hand

Magasinsgatan 11, Tel. 0611-260 40

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

HÖÖR Erikshjälpen Second Hand

Handelsgatan 1 A, Tel. 0413-221 00

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

JÖNKÖPING Erikshjälpen Second Hand

Herkulesvägen 56, Tel. 036-330 02 22

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

KARLSTAD Gengåvan Second Hand

Blockgatan 5, Tel. 054-21 14 00

Tisdag 10-18, Torsdag 10-18, Lördag 10-15

KRAMFORS Erikshjälpen Second Hand

Gränsgatan 11, Tel. 0612-100 30

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

KRISTIANSTAD Erikshjälpen Second Hand

Karlsgatan 41, Tel. 044-785 96 00

Tisdag, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

KUNGSBACKA Erikshjälpen Second Hand

Kraftvägen 2, Tel 0300-65 09 00 

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15 

LINDESBERG Erikshjälpen Second Hand

Löpargatan 8, Tel. 0581-806 10

Onsdag 12-18, Lördag 10-14

LINKÖPING Erikshjälpen Second Hand

Roxtorpsgatan 10, Tel: 013-560 1500

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-15

LJUNGBY Erikshjälpen Second Hand

Fabriksgatan 3, Tel 0372-775 100

Tisdag 12-18, Lördag 10-14

LUND Erikshjälpen Second Hand

Stora Södergatan 25, Tel. 046-13 00 35

Tis-tor 11-18, Fredag 11-16, Lördag 11-16

LUND Erikshjälpen Second Hand

Öresundsvägen, 16, Tel 046-688 98 00

Tisdag och Torsdag 12-18, Lördag 11-16

Öppnar 11 februari.

MALMÖ Erikshjälpen Second Hand

Cypressvägen 8, Tel. 040-13 17 30

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

NORRKÖPING Erikshjälpen Second Hand

Järngatan 23, Tel. 011-18 07 10

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

RÄTTVIK Erikshjälpen Second Hand

Reparatörvägen 5, Tel. 0248-102 64

Onsdag 12-18, Lördag 10-14

SKENE Erikshjälpen Second Hand

Örbyvägen 16, Tel. 0320-322 20

Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 10-14

SKÄRBLACKA Etiopienhjälpen

Bergslagsvägen 25, Tel. 0705-77 00 50

Onsdag 14-18, Lördag 10-13

SKÖVDE Gengåvan Second Hand

Lundenvägen 6, Tel. 0500-48 64 00

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

SOLLEFTEÅ Erikshjälpen Second Hand

Nipan 58, Tel 0620-122 00

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

STOCKHOLM - SPÅNGA  

Erikshjälpen Second Hand

Skogängsvägen 59, Tel. 08-36 88 20

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

STOCKHOLM - VÅRBY  

Erikshjälpen Second Hand

Vårby Allé 53, Tel. 08- 680 00 20

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

SUNDSVALL Erikshjälpen Second Hand

Medborgargatan 33, Tel. 060-17 08 30

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

SUNDSVALL Återkommande Mode

Köpmangatan 16, Tel 060-12 70 30

Måndag-fredag 10-18, Lördag 12-16

SUNDSVALL Kretsloppsparken

Blåberget, Knävland 165, Tel 070-279 69 95

Mån 12-19, tis-tors 9-19, fre 9-17, lör 9-15

SÄFFLE Kvarnhjulet Second Hand

Säterivägen 20, Tel. 0533-109 09

Onsdag 12-18, Lördag 9-13

SÄVSJÖ Erikshjälpen Second Hand

Odengatan 6. Tel. 0382-123 00

Tisdag 14-18, Lördag 10-13

SÖDERHAMN Erikshjälpen Second Hand

Norra Hamngatan 41, Tel. 0270-103 01

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

TIMRÅ Erikshjälpen Second Hand

Verkstadsvägen 2, Tel. 060-58 08 95

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-15

TOMELILLA Erikshjälpen Second Hand

Industrigatan 8, Tel. 0417-59 17 00

Tisdag 14-18, Torsdag 14-18, Lördag 11-15

TRANÅS Fyndplatsen

Storg 20, Tel. 0768-197 019/0703-85 72 36

Tisdag-onsdag 10-18, Fredag-lördag 10-14

TÖNSBERG, NORGE  

Erikshjälpen Second Hand

Travveien 3,  Tel  47-33 50 38 00

Onsdag 12-18, Lördag 11-15

UPPSALA Erikshjälpen Second Hand

Bolandsgatan 8. Tel  018-495 45 00

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 11-16

VETLANDA Erikshjälpen Second Hand

Brudabäcksvägen 3. Tel. 0383-174 10

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

VIMMERBY Erikshjälpen Second Hand

Vimmerbyallén 11, Tel. 0492-130 30

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

VRIGSTAD Erikshjälpen Second Hand

Gästgivaregatan 4, Tel. 0382-305 10

Fredag 14-18, Lördag 10-13

VÄNERSBORG Erikshjälpen Second Hand

Vassbottengatan 16, Tel. 0521-173 27

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

VÄRNAMO Erikshjälpen Second Hand

Västbovägen 51, Tel. 0370-161 60

Tisdag 13-18, Torsdag 13-18, Lördag 10-14

VÄXJÖ Erikshjälpen Second Hand

Smedjegatan 5, Tel. 0470-77 72 00

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag 10-14

ÅKARP Erikshjälpen Second Hand

Lundavägen 51, Tel. 040-43 00 17

Tisdag 12-18, Torsdag 12-18, Lördag  11-15

ÖREBRO Erikshjälpen Second Hand

Åbyvägen 1, Tel. 019-764 01 00

Onsdag 12-18, Lördag  10-14

Huvudkontor: Datorgatan 4, Huskvarna
Tel. 036-330 09 20
secondhandbutiker@erikshjalpen.se

Du hittar hemsidor till våra butiker 
via erikshjalpen.se/secondhand
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Om Erikshjälpen 
Second Hand
Erikshjälpens första second hand-butik öppnade 1990. 
Nu – drygt 25 år senare – finns ett 60-tal butiker, varav 
en i Norge. Merparten av butikerna drivs i samarbete 
med lokala församlingar och föreningar. Överskottet 
delas mellan Erikshjälpen och de lokala samarbets-
partnerna och blir till stor nytta för utsatta människor, 
både i Sverige och i andra länder.  

Men det handlar inte bara om pengar till bistånd. Syf-
tet med butikerna är också att erbjuda människor som 
lever i olika former av utsatthet en gemenskap, arbets-
träning och praktik för att hitta vägar till personlig ut-
veckling. Ett annat mål är att bidra till en miljömässigt 
hållbar utveckling genom återanvändning av varor. 

Din handling 
gör skillnad
Vårt motto ”Din handling gör skillnad” kan tolkas på 
flera sätt. Det omfattar alla de som skänker kläder och 
saker till Erikshjälpen Second Hand, de som handlar 
och på så sätt bidrar till biståndsarbete – och alla de 
som ger av sin tid som volontärer i butikerna. 



Bli volontär!

Vill du bli volontär? Välkommen till 
någon av våra second hand-butiker där 
du gör skillnad för barn och miljö.

Anmäl dig i närmaste butik eller på 
erikshjalpen.se/volontar

”Det 
roligaste 

är att skratta 
och jobba 

samtidigt”

Arvika, Bodafors, Bollnäs, Borlänge, Borås, Dala-Järna, Edsbyn, Eslöv, Fränsta, Genarp, Gävle, Göteborg – Västra Frölunda och Kortedala, Habo, Halmstad, 
Hedemora, Helsingborg, Hudiksvall, Huskvarna, Härnösand, Höör, Jönköping, Karlstad, Kramfors, Kristianstad, Kungsbacka, Lindesberg, Linköping, Ljungby, 

Lund, Malmö, Norrköping, Rättvik, Skene, Skärblacka, Skövde, Sollefteå, Stockholm - Vårby och Spånga, Sundsvall, Säffle, Sävsjö, Söderhamn, Timrå, 
Tomelilla, Tranås, Uppsala, Vetlanda, Vimmerby, Vrigstad, Vänersborg, Värnamo, Växjö, Åkarp, Ånge, Örebro, Tønsberg Norge.


