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Första nyhetsbrevet
Tillsammans med våra samarbetspartners (Studieförbundet Bilda, Leader Västra Småland, IKEA
Torsvik, Jönköping University, Kvinnor Kan, CSR Småland, Individuell Människohjälp, Business
for Inclusion, RekoSund, VÄN Sverige, Mauritz, VSM Group, RedCapesIT) vill vi skapa ett
hållbart samhälle för alla! Med detta menar vi att vi vill dels omvandla restprodukter till nya,
hållbara material, men även ta tillvara på all kunskap och kompetens som finns hos de som har
det allra svårast att ta sig in på arbetsmarknaden – kvinnor med utländsk bakgrund.
Eftersom detta är Circular Centres första nyhetsbrev vill vi börja med att berätta för dig om vilka
vi är. Circular Centre bildades januari 2019. Vi startade med 0 kronor och har idag en verksamhet
som ger oss förutsättningar för att betala hyra och egen personal. Detta hade inte varit möjligt
utan våra samarbetspartners. Ett stort tack till samtliga och till Studieförbundet Bilda som har
tagit ett stort ansvar för att Circular Centre ska kunna existera. Vi är ett företag som väljer att inte
ta ut vinst och istället återinvestera den i verksamheten, för att skapa fler arbetstillfällen för
utrikesfödda kvinnor. Juridiskt sätt är vi organiserade som en ekonomisk förening, med en
styrelse och stadgar.

Vi erbjuder…
I samarbete med Studieförbundet Bilda erbjuder vi studiecirklar inom en rad olika områden:
lagningsverkstad, sömnad, datakunskap, körkortsteori, akvarell,
housekeeping services m.m. Samtliga studiecirklar är gratis för
Hållbar konsumtion
medlemmar. Mer om medlemsförmåner hittar du här.
Praktik för utrikesfödda kvinnor, asylsökande eller ej, inom café,
sömnad, lager, butik… Möjlighet till föreläsningar och konferenser i våra
lokaler där du och dina gäster får smaka på mellanöstern inspirerad mat.
Catering för konferenser, fest, events (frukost, lunch och fika).

Social hållbarhet

Show room med försäljning. I vår lokal på Brahégatan 46 i Jönköping har du möjlighet att handla
Circular Centres egna eller RekoSunds, Mauritz och VÄN Swedens hållbara produkter.
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Vi är också Circular Partners för IKEA Torsvik och VÄN Sweden.
Detta innebär att produkter som inte längre säljs i butiker tar vi
emot och ger bort i s.k. uppstartspaket till personer som behöver
lite extra stöd. Dessa samarbeten bidrar till att våra praktikanter
får träna på delar av lagerarbetet samt att vi tillsammans bidrar
till hållbar konsumtion och minskat ojämlikhet i samhället. Vi
ser framemot flera samarbeten och fler Circular Partners.
Kontakta oss via info@circularcentre.se om du vill veta mer.

Circular Centres
arbete med
Agenda 2030

Till höger ser du de globala målen som vi har valt att fokusera på.
Mer om hur vi gör detta i kommande nyhetsbrev.

Cirkulär ekonomi
Såsom vi nämnde tidigare så är vi Circular Partners till en rad
företag. Begreppet Circular Partners kommer från
Hållbarhetsteamet som även är med och coachar oss i
framtagandet av en handlingsplan för cirkulär affärsmodell inom
ramen för ett projekt som CSR Småland ansvarar för. Genom
våra lagningsverkstäder riktar vi oss även mot privatpersoner
som till exempel vill förlänga livslängden på sina kläder.
Vi vill skapa hållbara produkter och visa respekt mot naturen
genom våra tjänster, istället för ”köp och släng”. Sunt förnuft,
kanske en del skulle kalla det. Utmaningen idag ligger i att
förändra människors konsumtionsmönster och företagens
produktutbud. Det första steget är att bli medveten om hur vår
konsumtion direkt påverkar miljön och klimatet.
Circular Centre vill sprida kunskap om hållbar konsumtion och
kretslopps-tänkande för att främja både människor och miljö.
Det är avgörande för hela vårt samhälles välmående – nu och i
framtiden.

Kommande aktiviteter
Den 14 augusti deltar vi på integrationsnätverket Partners för
Västra Småland. Denna gång träffas nätverket på Vaggeryds
kommun. Hör av dig om du vill åka med oss. Anmälan och info
interaction@leadervastrasmaland.se
Den 4 september kommer vi att presentera Circular Centre på
klimatkonferensen på Spira i Jönköping. Årets temat är ”Mat för
kropp och själ”.
Den 5 september deltar vi på CSR Smålands workshop om
cirkulära affärsmodeller.
I vårt nästa nyhetsbrev som kommer i september kommer vi att
bl.a. gå igenom våra olika verksamhetsdelar.
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