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Hållbarhetsentreprenörer sökes!  
Snart öppnar Återbruket, Mobilia. Återbruket är ett projekt i hållbar produktion, med 
syfte att främja cirkulära ekonomiska system och produktflöden, samt öka 
medvetenheten i samhället kring hållbar konsumtion.  

Verksamheten kommer innehålla:  

 en basarsektion, med återbrukade, 
reparerade, up-cyclade eller hållbart 
producerade varor,  

 en verkstad för in-houseproduktion 
 en grön, kreativ mötesplats för 

föreläsningar, utbildningar, workshops 
och studiecirklar.  

Återbruket söker nu efter sektionsledare till basardelen. Konceptet går ut på att lokalen 
delas in i ett antal sektioner, nischade mot ett specifikt område (möbler, textil, elektronik, 
inredning, leksaker, växter, friluftsutrustning etc.). Varje sektion drivs av en sektionsledare 
som i sin tur ansvarar för att fylla sektionen med relevanta produkter från återskapare och 
entreprenörer vars produkter passar i sektionen. Storleken på varje sektion bestäms efter 
behov men med anledning av begränsningar i lokalens storlek, finns även begränsningar i 
sektionernas storlek, från 4-5 m2 (pop-up), till 15-20 m2.. Priset är 3.500 kr/m2/år + moms.  

Varje sektion/butik får tillgång till det material som samlas in. Materialet kommer från 
boende i området, från återvinningscentraler och –depåer och förhoppningsvis även, på 
sikt, från existerande verksamheter på Mobilia. Produkter som behöver repareras, 
restaureras eller up-cyclas tas till vår verkstad på källarplan och kan därefter sättas på 
hyllorna.  

Utöver material kan Återbruket erbjuda kontakter med producerande återbrukare samt 
coaching (affärsplan, budget etc.) för entreprenörer som behöver extra stöd i 
etableringsfasen. Med stöd av Mobilias PR-kanaler, i kombination med Återbrukets egen 
marknadsföringsavdelning, kan vi nå ut till en stor kundbas, utöver de 15 miljoner besökare 
som årligen kommer till Mobilia.   

Är du en av Återbrukets framtida sektionsledare? Vill du bidra till en 
grönare och mer hållbar framtid? Är du intresserad av att vara med 
och bygga Malmös första återbruksbasar? 

Besök https://www.aterbruketmobilia.se/ för att anmäla ditt intresse. 


