Vi är med och bjuder in till Återbruksfest
ReMade by Sara Forsberg är ett litet företag med stor passion för färg, form, design och återbruk.
Av äkta 50-, 60,-och 70-tals textilier som mixas med denim från kasserade jeans tillverkas produkter
som alla blir unika och handgjorda med återbruksdesign. Sara kommer till Återbruksfesten för att
visa och sälja klimatsmarta barnkläder, charmiga leksaker, snygga funktionella väskor och tuffa
accessoarer.

Stina Strand Karlberg är förskollärare/ateljerista kommer till Återbruksfesten. Hon gillar att göra
tjusigheter av sådant som kan tyckas vara skräp. Hon gör lite allt möjligt av återbruk: syr mobilväskor
av loppisfyndade tyger, spetsar m.m, "oroar" av allsköns material, klipper collage av tapeter från
kasserade kataloger m.m. Vid hennes bord kan ni kolla in vad hon har åstadkommit och få idéer till
eget återbruk.

Lina Sofia Lundin, konstnär, textilhantverkare och pedagog kommer till Återbruksfesten. I sitt
konstnärskap undersöker hon kollaborativ konsumtion, cirkulära flöden och konsumtionsfrågor. Det
innebär bland annat att hon odlar färgväxter och lin, arbetar aktivt med återbruk, återanvändning
och att förlänga kläder/materials livslängd. Hon startade och är med och driver Klädbiblioteket. Hon
har skrivit en bok som heter Naturlig Färgning - en metodbok i hur du kan färga om tex dina gamla
kläder giftfritt med naturliga färgämnen från skal, kärnor och matavfall, nyttoväxter och sådant du
finner i din närmiljö. På återbruksfesten kommer hon att sälja sin bok och visa resultat från olika
färgningar.

Nikolai Sykijäinen är händig återbrukare som bland annat fixar ljusstakar av gamla hästskor. Nicke
kommer till Återbruksfesten och säljer sina ljusstakar och kanske något annat konstverk som han
skapat

Enkhee Johansson, kläddesigner och teknoligi ingenjör kommer till Återbruksfesten. Där arrangerar
hon modevisningen Vintage och nytt med redesingasde kläder. Vid hennes bord kan du sedan köpa
några av plaggen som visats och se en del annat i hennes sortiment.
Caroline Hjertner med UF-företaget Åter Advent kommer till Återbruksmässan. Hon tillverkar ljus av
återanvänt material - med stearin som samlats in från svenska kyrkans församlingar runt om i
kommunen och glasburkar som kommer från Öppna förskolans verksamhet. Läs mer på facebook
Åter Advent UF

Nanako Hayashi, textilhantverkare kommer till Återbruksfesten. Hon väver mest och skapar glädje
av vävning. På återbruksfesten säljer hon trasvävsväskor. Läs mer om henne på
www.nanakohayashi.n.nu

Anna-Carin Karlsson är konstnär som arbetar med återbruk av textil, armeringsjärn och plåtburkar.
Hon tänker alltid till en extra gång innan hon slänger en grej – den kanske kan användas i något nytt
konstverk. Anna-Carin kommer till Återbruksfesten. På Återbruksfesten kan du se och köpa AnnaCarins skapelser.

Smart Fart, Kopparstadens returcykelverkstad kommer till Återbruksfesten. Med dem kan du prata
Smart Fart! Ta med dina dubbade däck så hjälper de dig att byta. Har du behov av småjusteringar på
cykeln försöker de även fixa det. Om justeringarna är större får du ett erbjudande om service till
rabatterat pris hos en av våra samarbetspartners. Självklart ska det tävlas! Montera ett däck och
slang samt pumpa upp det på tid. Fina priser lottas ut bland alla deltagare. Välkommen.

Björkmans skomakeri lagar och tillverkar skor samt säljer tillbehör. Per-Anders Björkman kommer
till Återbruksfesten och visar hur man lagar och vårdar skor så de håller längre. Du kan ta med dina
skor och få tips om vad som kan göras för att de ska hålla längre. Ett enkelt fel kanske kan åtgärdas
på plats. Större åtgärder kan Per-Anders ta med till skomakeriet.

Ta till Vara tar emot prylar som någon inte längre vill ha och säljer det till någon annan som vill ha
prylen. Ta till Vara kommer till Återbruksfesten. Där öppnar den ett mini-Ta till Vara under
Återbruksfesten där alla prylar säljs till enhetspriset 0 (noll) kronor.

Onytt är en Second Handbutik som bl a säljer möbler, lampor och inredning med design och modern
formgivning från förr att glädjas åt. Onytt kommer till Återbruksfesten och möblerar upp ett litet rum
i Magasinet och har också med sig diverse andra prylar att sälja.

ReDoo är Falu kommuns återbrukscenter för förmedling av spillmaterial från företag för kreativt
skapande på kommunens förskolor. ReDoo kommer till Återbruksfesten och en skapande
workshop för barn med jultema
Dalarnas Hemslöjdsförbund kommer till Återbruksfesten och låter dig prova på återbruksslöjd i
textil och metall.
Återbruksfestens Klädbytestorg organiseras av Naturskyddsföreningen. Du kan lämna kläder
fredag den 27/11 kl. 13-17 och lördag den 28/11 kl. 09-11. Under återbruksfesten kan du hämta ett
annat plagg för varje plagg du lämnat in.

Leksaksbyte på Återbruksfesten organiseras av Studieförbundet Vuxenskolan. Vuxenskolan
ordnar bland annat studiecirklar i hantverk som kan handla om återbruk. Låt barnen ta med en, två
eller tre leksaker och lämna så får de välja nya istället för dem de lämnar.

Falu Energi & Vatten tar hand om vårt avfall på bästa sätt. De finns med på återbruksfesten och vill
hjälpa oss att tänka till om vad vi kastar tillsammans med Putte från Sopakuten. Han vill samtal
med alla besökare om hur man kan tänka kring återanvändning och återbruk och berättar om vad
Avfallstrappan är.
Elever från estetiska programmet på Hagströmska gymnasiet ordnar modevisningen Trash to

Fashion. De svarar också för Återbruksfestens ändringsatelje. De hjälper dig att ändra och skapa
nytt av gamla kläder som du tar med eller byter till dig på klädbytesmarknaden.
Studieförbundet Studiefrämjandet ordnar studiecirklar om hantverk som kan handla om återbrruk
De kommer till återbruksfesten och ordnar en workshop med luffarslöjd där du kan tillverka kakfat
mm av gamla metalltrådar.

