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Samhällsnyttan i att återvinna

ReturTex, en sorteringsanläggning helt unik i sitt slag i Skandinavien och med en kapacitet att kunna hantera
5 000 ton textilier per år.
Medvetenheten kring att låta begagnade och överblivna
textilier gå till återanvändning eller vidare till återvinning
ökar. Human Bridge vill vara en framstående aktör i
branschen och har därför, tillsammans med Boergruppen
startat upp ReturTex, som är helt unikt i sitt slag i
Skandinavien. ReturTex sorterar textilier i 90 olika frak-
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tioner för i första hand återanvändning. Att arbeta för
ett samhälle där vi återanvänder istället för att slänga
leder bl.a. till att textiliernas livslängd förlängs, att fler
människor får tillgång till kläder och skor, samt att vi
sparar på miljön eftersom produktion/tillverkning av
endast ett kilo bomull kräver 29 000 liter vatten.
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-ReturTex är den första sorteringsanläggningen i sitt slag i Skandinavien. Vi
har funnits i Avesta i fyra månader nu
och verksamheten har börjat komma
igång ordentligt. Vi har hittills sorterat
400 ton textilier och skickat 15 ordrar
till våra mottagare. Framtidsvisionen
är att vi ska hantera cirka 5000 ton/år.
Vi lär oss hela tiden om hur vi ska arbeta och bygger successivt en riktigt bra
sortering där merparten av materialet
kan säljas för återanvändning.

-Mitt namn är Petra Jonsson och jag
började arbeta på Human Bridge huvudkontor i Holsbybrunn i September
i år. Jag arbetar med ekonomi- och löneadministration och kommer främst
ta hand om delar som rör Lindra Second Hand, som är en stödförening till
Human Bridge, och ReturTex AB. Det
känns jätteroligt att få vara en del av
den här organisationen och jag tror att
jag kommer trivas superbra, både med
arbetskamrater och arbetsuppgifter.

-Sedan många år har depån i Holsby slitit med trångboddhet. All lastning har i
princip skett utomhus, dels för att vi inte
längre har utrymme att köra in lastbilar,
men också pga att vi inte har lastbryggor.
Det är därför en stor glädje och lättnad
att vi nu har kunnat köpa grannfastigheten i Holsbybrunn. Med 60% större yta
och ett antal lastbryggor blir arbetsmiljön så mycket bättre vid lastning/lossning, samtidigt som vi tror att effektiviteten kommer kunna höjas avsevärt. Inflytt
sker dock först efter årsskiftet 2017/18.

VD
ReturTex

Administratör Holsbybrunn
Human Bridge

Direktor
Human Bridge

Kontakt: Malin Lindqvist, kommunikatör Human Bridge, malin.lindqvist@humanbridge.se, 0383-46 74 83
Har du inte fått vårt nyhetsbrev, men vill i fortsättningen ta del av det? Mejla malin.lindqvist@humanbridge.se, märk med ”ANMÄL MÅNADSBREV”

www.humanbridge.se

