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nyheter

Här blir gammalt som nytt
Återvunna gamla möbler hittar nya köpare i Hammarby sjöstad.
Varje år slängs mängder
av möbler, helt i onödan.
De går nämligen att laga
och göra om så att de får
ett andra, tredje och till
och med fjärde liv. Det
är idén med ReFurn som
drivs av Maria och
Mattias Thambert.
I butiken i Hammarby sjöstad står
skåp, bord och stolar huller om
buller. En och annan lampa får
också plats. Folk på gatan utanför
stannar upp, några går in för att
kanske hitta något fynd.
– Ibland vill folk ha en hylla,
men orkar inte måla om den själva. Då kan vi göra det, säger Maria
Thambert.
Butiken har bara funnits i Sjöstan i några månader, innan dess
hade paret en rivningslokal i
Bromma. De har tagit hand om begagnade möbler i snart tre år.
– Det var Mattias som började
på 1990-talet. Han tyckte att det
var resursslöseri att inte ta hand
om möblerna, säger Maria Thambert.
Mattias Thambert  fick tillåtelse
av Stockholms stad att stå på åter- Skåp, bord och stolar står huller om buller i butiken där fynd med rötter i 1920- 30-talen nu börjar samlas. 
vinningsstationen i Bromma och
ta emot möbler från privatpersoner som ändå skulle slänga bättre än att slänga, säger hon.
dem.
Trots att de nu har en butik sker
– Många vill inte ha saker från det mesta av försäljningen på insin
uppväxtperiternet. På företagets
od. Jag är född på
hemsida läggs bilder
1970-talet och är
på möblerna upp
inte så förtjust i den
och den som är instilen, till exempel.
tresserad kan reserMen de möbler vi
vera möblerna och
slänger nu tillverfå dem hemkörda.
När Maria Thambert fräschat upp prylarna blir de som nya igen.
kas inte på det sättet
– Pinnstolar är allMaria thambert tid poppis. De som
längre, säger Maria
Thambert.
kommer hit är folk börjar komma nu. Förra året på något sätt. Men målet är att bli
Gamla designmöbler och anti- som gillar unika möbler, säger var shabby chic inne, alla ville större.
kviteter kan ses som heliga, och Maria Thambert.
måla vitt och skriva carpe diem
– Vi vill att det ska bli en
många slänger hellre än gör om,
på möblerna. Men det är på väg franchiseverksamhet.
enligt Maria Thambert.
1950-talstrenden  som har va- ut nu.
Och trots att det är mycket hårt
– Men det är ju bättre att klä om rit populär ett tag är på väg bort,
I butiken finns  också en verk- jobb, tycker Maria Thambert att
dem eller måla i en annan färg så tycker hon.
stad där möblerna fixas och lagas. det är värt det.
att man gillar möblerna. Det är
– 1920- och 30-talsinredning Elva personer jobbar med ReFurn
– Det är ju helt sanslöst att vi

”De som kommer hit är folk
som gillar unika möbler.”
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slänger så mycket som går att använda, samtidigt som det tillverkas jättemycket nytt som transporteras från andra länder. På det
här sättet kan man få unika möbler och göra en insats för miljön.
Miljöarbetet har Maria och
Mattias dessutom fått pris för av
Gnesta kommun, där de har sitt
lager.
– Vi är naturligtvis väldigt glada att kommunen uppmärksammade vår insats eftersom samarbete med kommunerna är viktigt
i arbetet att ta vara på möbler från
återvinningscentralerna.
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