
1) BRUKSTORGET 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Skapa en plats reuse, 
Röda Korset, Vintegebyrån osv. Öka livslängd 
på varor/mat/tjänster

HUR: Rekrytera tapetserare, skräddare,  
skomakare och möjliggöra via affärs-
modeller som är flexibla

2) COOCREATE ARENA 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Plats för samverkan  
och innovation. Plats där aktörer och sektorer 
möts. Lösningar, pengar och beslut. 

HUR: En fysisk plats för att synliggöra och 
samverka. Lösningar, pengar och beslut. 

3) TAIGA 

CIRKULÄRT NYTÄNK: 
1. Förlänga livet på våra plagg, skötsel, tvätt
2. Insamling textil/uttjänta plagg
3. Effektivisera transporter – leveranser

HUR:
1. I vårt cirkulära ekonomiprojekt ingår flera 
initiativ/projekt
2. Börja samla in - samarbete med Loop 
Factory, test sälja second hand
3. Transportprojekt, mäta, effektivisera pågår

4) BALENO FASTIGHETER 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Nytänk kring kundper-
spektiv och att växa gemensamt med  
hyresgästerna + hålla liv i existerande  
byggnad med nytt innehåll.

HUR: Jobba långsiktigt

5) LOOP FACTORY + MALERYD 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Återvinning av gamla 
takabsorbenter till att göra nya

HUR: Fallstudie och metodprojekt med Lunds 
tekniska högskola och Ecophon Saint Gobain

6)  FORTINOVA

CIRKULÄRT NYTÄNK: Symboler: Slow down
+Lägenheter, när lägenheter renoveras tas allt 
som kan tillvara och används i de lgh där man 
bara byter ut det nödvändiga.

HUR: Gjort detta till ett koncept och arbetssätt

7)  VARBERG ENERGI 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Fjärrvärme - industriell 
symbios

HUR: Restvärme från processindustri toppat 
med biobränsle

8) ETT MJUKARE VARBERG 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Inspirerar människor och 
ger/sprider kunskap och verktyg om social 
hållbarhet, hur vi alla kan bidra och stötta 
våra barn i en digital värld och skapa ett  
mjukare klimat (grund i ett kreativt synsätt)

HUR: Skola + näringsliv, Sociala medier,  
Event årligen, Skapar trygghet

9) FARMERS MARKET 

CIRKULÄRT NYTÄNK:
Inspirerar människor till en hållbar livsstil. 
Maten, lokala råvaror + Lantbruk/Råvaror + 
hållbara material
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10  NOD - VARBERGS KOMMUN 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Arena 2.0 - fortsätta att 
påverka kommunen och få fler goda exempel 
från näringslivet
HUR: Driver projekt. Kommunicera och pake-
tera det cirkulära Varberg

      VARBERGS KOMMUN -KULTUR OCH  
FRITIDSFÖRVALTNINGEN 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Effektivt samnyttjande av 
motionsspår, leder och marker för rekreation 
och friluftsliv. Att se naturen som en resurs inte 
vara för jordbruk/skogsbruk utan också en 
tillgång som ger folkhälsofördelar

HUR: Genom dialog med markägare, för- 
eningar och företag som nyttjar marker, hitta 
smarta lösningar som främjar samnyttjande 
på ett smart sätt som inte sliter ut marken

      PEDER SKRIVARES SKOLA 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Framtidstänk, kunskap 
och insikt. Handlingsberedskap, ta sig an  
utmaningar

HUR: Undervisning, skarpa projekt och  
samarbeten med olika aktörer

      EMC ENERGI- OCH MILJÖCENTRUM 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Inspiration för hållbarhet  
och cirkularitet

HUR: Nätverk, utbildning, mötesplatser

      VARBERGS KOMMUN – VÄSTERPORT 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Hållbarhetsprogram och 
certifiering stadsutvecklingsprojekt

HUR: Materialkrav, mobilitetslösningar,  
hållbar byggprocess, grönt och blått,  
energieffektivitet, leva cirkulärt

     BILDEPÅN 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Bildelning, Bilspa, 
Däckcenter

HUR: Ta hand om bilen/däcken så håller de 
längre. Spa använder spillvatten

       EKOPLAST/TRIOPLAST/ALTOR

CIRKULÄRT NYTÄNK: Återvunnet plast i pro-
cessen. Hur får mer tillgång till återvunnen 
plastråvara (Plasthuvar till varor på pall)

HUR: I samarbete med leverantörer

      SÖDRA 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Biobaserad råvara.  
Sluten process för kemikalier och energi.  
Energiöverskott som delas

HUR: Energiöverskott till Varberg Energi  
samt internt Värö Bruk

      STORMHUSET 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Cirkulärt projekt för 
VFAB. Brädförvaring minskar transporter. 
Byggt av återvunnet material som trä och 
container. Lånar ut gammal utrustning.  
Smarta energilösningar - idé: att använda  
elbilsbatterier som energiförsörning, möjligt 
att nyttja SIs energispar/övervakningssystem

HUR: VFAB samarbetar nära olika aktörer för 
att skaffa kunskap om hur göra och lyhört 
med användare för att hitta lösningar

      SEASTICK - av MINDSHIP 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Cirkulär affärsmodell för 
kamerapinne för surfare, begränsad produk-
tion, fler får tillgång till sticken, direkt feed-
back från kunder kan användas till vidare-
utveckling och förbättring

HUR: Utvecklar, tillverkar och hyr ut, streamar, 
kamerapinne för surfare - går inte att köpa

      SCULPTURE

CIRKULÄRT NYTÄNK: Cirkulära design/pro-
duktion av möbler

HUR: 3D-printade möbler av återvunnet  
material som sedan kan återvinnas igen  
(inget lim, skruvar etc)
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      REGNBÅGEN VBG REGGIO EMILIA 
NÄTVERK 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Idé om Lab för barn: 
Återbruk + Skapande

HUR: Vill skapa ett sådant labb i Varberg
      
      SCORETT

CIRKULÄRT NYTÄNK: Hyra ut, rusta upp till 
REUSE, reparera skor, tjänst där vi tar hand 
om skorna åt kunden, insamlingsbox, expert-
kunskap/skomakare, visa att flödet fungerar 
och att modellen är lönsam. Göra accessoarer 
av läderspill. Produktionsåtervinning gummi

HUR: Anställa skomakare, skapa affärskon-
cept, kommunicera, lära, öka volymer

      BEWI

CIRKULÄRT NYTÄNK: Samlar in frigolit och 
återanvänder

HUR: Container på återvinningscentralen

      SYSTEMINSTALLATION

CIRKULÄRT NYTÄNK: Modell för hyresgäst/ 
hyresvärd att tillsammans spara energi

HUR: Affärsmodell t ex hyresgäst delfinansie-
rar investeringen för att få en lägre energi-
kostnad. Hyresvärd delfinansierar investering-
en för högre fastighetsvärde.

       VERTISEIT

CIRKULÄRT NYTÄNK: Minska returer, affärsyta, 
lagerhållning

HUR: Projekt tillsammans med kläd/skoföre-
tag där man bara hade ett mycket begränsat 
sortiment men mha smart visualisering kunde 
hjälpa kunden att beställa rätt från början - 
färre returtransporter, färre transporter, lägre 
lager, etc

      VARBERGS FASTIGHETS AB 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Återbruk av byggmateri-

HUR: Använda Veteranpoolen för att välja ut 
kvalitetsmaterial som kan återbrukas, tänka 
efter redan innan rivning för att fånga upp så 
mycket som möjligt

      
       BRÄDEBOA I LÄJET (VFS) 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Få surfare att cykla till  
beachen istället för att ta bilen

HUR: Förvaringsbod för surfutrustning  
baserad på utrangerad container

       MALERYDS FASTIGHETER 

CIRKULÄRT NYTÄNK:
1. Aktivitetsbaserat kontor=Mindre yta
2. Solenergi
3. Mandarinen, bostadsområde med delad 
tvättstuga, delade lådcyklar etc

HUR: Kvalitet/långsiktighet i bygge och  
förvaltning. Miljöcertifiering

      VARBERGS FASTIGHETS AB 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Kulturfastigheter. Bygga 
och förvalta långsiktigt (+100 år)

HUR: Hög kvalitet i byggandet

      SWT  

CIRKULÄRT NYTÄNK:
Tillverkar nya innovativa produkter av  
återvunnet material (t ex hyllor/lastpallar av 
återvunnen kartong). Driver utveckling mot 
mer hållbara alternativ/produkter

HUR: I samarbete med sina kunder i egen och 
samägd produktion

3    VAGABOND

CIRKULÄRT NYTÄNK:
Konceptualisera skoinsamling Shoe Bring 
Back: insamling i alla butiker. Återanvänder 
viss %-andel gummifraktionen vid nytillverk-
ning av sulor (se även Scorett som gör  
samma)
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       VARBERG ENERGI 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Energitjänster till företag 
och privatpersoner

HUR: Energikartläggning. Energideklarationer
     
       WE ARE LAJA 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Möjliggör innovations-
kraft och nya lösningar, holistiskt synsätt och 
kreativitet. Gränsgångare - kopplar samman 
olika initiativ och eldsjälar

HUR: Utbildningar (sustainable business 
innovation). Laja Breakfast Club. Leder inno-
vationsprocesser. Energi - lustfyllt att ställa om

      ROADTRIP I SVERIGE  

CIRKULÄRT NYTÄNK: Turista hemma. Ökad 
kunskap om råvaruproducenter, matsvinn, 
hållbarhet, landsbygdsutveckling

HUR: Digital guide. Sociala medier.  
Community

      ALEXANDERSONINSTITUTET 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Inspirera och utbilda 
kring hållbarhet. EU-projekt kring cirkulärt 
byggande tillsammans med företag.

HUR: Hållbarhetsperspektiv i varje projekt och 
insatser för att utveckla cirkulärt byggande.

      MAKE A STATEMENT

CIRKULÄRT NYTÄNK: Lokal och hållbar mat på 
alla restauranger i Varberg och Västerport
våga ställa om!

HUR: Hållbar frukost. Inspirera folk, tex ta bort 
apelsinjuice

      VARBERGS KOMMUN/EKONOMIAVDEL-
NINGEN 

Symboler: Narrow, Slow down, Close
CIRKULÄRT NYTÄNK: Öka cirkulär upphandling

HUR: I ett nytt projekt

      VARBERGS KOMMUN 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Överväger att 
upphandla möbler som funktion

HUR: Köpa begagnade möbler, tapetserar-
tjänster etc - Eller hitta leverantörer som kan 
sköta detta och streama möbler

39   LOOP FACTORY

CIRKULÄRT NYTÄNK: Textil klädsel/dyna från 
textilspill som sen kan bli nya produkter

HUR: Samarbete med Sculptur ger nya idéer 
och affärsmöjligheter

       SYSTEMINSTALLATION 

CIRKULÄRT NYTÄNK: Delning, bokning av 
resurser. Elbil/elcykel/Solenergi

HUR: Bygga in funktion i vår plattform
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