
 

 

Sensitivitet: Begrenset 

Forslag til tidenes idékonkurranse 

 
 
Vi trenger å endre vår måte å omgås ting på. Vi må kanskje lære verdien av å kunne reparere noe 
som har gått i stykker, vi må lære oss andre måter å fornye oss på, vi trenger rett og slett nye 
kulturelle endringer for å bevege samfunnet både lokalt og globalt til å være bærekraftige samfunn 
og forbrukere. 
 
Det er på høy tid å skape og gi mulighet til et Gjenbruks kjøpesenter, det vil si et senter som selger 
brukte gjenstander. Jeg mener at dette er noe både samfunnet vårt trenger, og ikke minst 
menneskene i det. Dette underbygges med det store miljømessige og bærekraftige elementet som 
gjenbruk representerer - men også det store økonomiske potensialet som dette markedet kan og bør 
ha. 
 
I en tid da mennesker og tradisjonelle butikker forsvinner fra bybildet, trengs det kanskje mer enn før 
arenaer hvor folk kan møtes. Et gjenbruksmarked kan, slik jeg ser det, fylle denne arenaen i et 
moderne bærekraftig bybilde. 
 
Jeg ser for meg at Gjenbrukssenteret kanskje har rundt 10 butikker inndelt i ulike avdelinger som for 
eksempel: smykkebutikk, interiørbutikk, barnebutikk, ulike klesbutikker. Det vil også være en lokal 
cafe som kan brukes til foredrag/workshops/intimkonserter/ eventer for samfunnsnyttige formål. Jeg 
ser også for meg at deler av lokalet skal kunne brukes til pop up stores for aktører som fremmer 
prinsippet om gjenbruk og kortreist bærekraftig produksjon.  
 
Ved å etablere et gjenbruksmarked midt i byen med Oslos beste utsikt ønsker jeg å gjøre gjenbruk 
attraktivt og et valg for folk flest, og ikke bare et valg for de med dårlig råd eller mennesker fra de 
miljøbevisste miljøer. Gjenbruk har i stor grad dreid seg om et marked som veldedige organisasjoner 
har forvaltet. Jeg mener også kommersielle aktører vil ha mye å hente i dette markedet, så lenge 
arenaen gjøres attraktiv. Det vil være viktig at gjenbruks butikkene drives av et ønske om å forvalte 
verdier nettopp for å kunne skape den kulturelle endringen og videreføre den veien vårt samfunn er 
på vei mot gjennom hvordan vi betrakter brukte ting. 
 
 
Jeg ser for meg at prosjektet kan være ett samarbeidsprosjekt mellom f.eks. Oslo kommune andre 
interesseorganisasjoner og gjenbruksstasjoner. Det vil være nødvendig med ett lager ett annet sted 
enn selve gjenbruks kjøpesenteret, for på denne måten sikre gjennomførbarhet av ideen med tanke 
på sirkulering av varer og mennesker inn/ut av senteret. 
 
Det finnes ett lignende konsept utenfor Stockholm Retuna Recycling Gallery utenfor Stockholm som 
startet drift med hjelp av lokal politisk tiltak og ligger vegg i vegg med gjenbruksstasjon hvor begge 
drives kommunalt. 
 
Jeg mener ideen om ett gjenbrukskjøpesenter vil fylle det samfunnsnyttige formålet som Oslo 
fremover vil trenge og jeg kan ikke se for meg ett bedre og mer fantastisk lokale en det med Oslos 
beste utsikt. 
 


