Pressmeddelande 2021-09-30

Fyra gånger mer återbruk!
På lördag invigs Återbruket Mobilia i nya, större lokaler. Visionen är
att sprida kunskap om återbruk och inspirera malmöborna att ta vara
på saker de annars skulle slängt.
– Här finns ett fantastiskt innovationsdriv, säger initiativtagaren Victor Wall på Återbruket
Mobilia. En favorit är startup-företaget Trash to gold som gör kaffekoppar av pressad kaffesump
från Mobilias caféer.
Återbruket Mobilia startades 2019 av Victor Wall som idag är projektledare för verksamheten.
Grundidén är att återbruk, eller up-cykling som är ett bättre ord eftersom det också handlar om
förädling, ger ett mindre klimatavtryck än återvinning och att vi behöver minska ner på det vi
slänger. Återbruket samlar idag nära 40 entreprenörer inom up-cykling som skapar och säljer allt
från matvaror till inredning. Den nya lokalen i Mobilia är fyra gånger större än den tidigare vilket
också ger plats för utbildning.
– Här hittar besökaren unika möbler, designade kläder och rena konstverk, allt gjort av material
som varit på väg att slängas. Det är så kul att det finns ett stort intresse att lära sig om återbruk
fortsätter Victor Wall. Vi skapar en arena där vi på ett kreativt sätt inspirerar till omställning.
– Mobilia kommer att fortsätta sin utveckling till hållbart stadskvarter. Vi vill vara en relevant plats
för Malmöborna och därför adderar vi fler delar såsom Återbruket Mobilia och Matmissionen,
säger Anders Murmark, fastighetschef på Atrium Ljungberg. Återbruk är en spännande och
nödvändig del både för framtiden och idag.
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