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Hej företagare! 

Alla företag får spill- och restmaterial i olika stor mängd och försöker säkert göra något bra av det. 
Kanske återanvänds det på något sätt men en del skickas troligtvis till återvinningscentraler. Men är 
det så att ert spill skulle kunna användas till något annat? Det slängs stora mängder material trots all 
kunskap som finns om konsekvenserna av vårt resursslöseri. Detta är ett angeläget problem som jag 
hoppas att vi kan hjälpas åt med.

Upptech - Jönköping Science Center
Upptech är Jönköpings egna Science Center. På Upptech har vi en stor pedagogisk verksamhet där 
vårt uppdrag är att få barn och unga intresserade av naturvetenskap och teknik. Vi tar emot grupper 
med barn/pedagoger på lektioner, kurser och fortbildningar. Läs mer om Upptech på vår webbplats 
upptech.se.

Har ni spillmaterial?
Jag är intresserad av att undersöka om ert företag har rest- och 
spillmaterial som Upptech skulle kunna få ta del av. Materialet 
kanske inte är dåligt utan bara inte passar er verksamhet 
längre;

Skinnet kanske inte räcker till en stolsdyna..
Träskivan har en skönhetsfläck som gör att ni inte kan göra 
det den är anpassad för..
Det är en ny kollektion av färger som gör att alla kulörprover 
på papper behöver bytas ut..
Tygprover ska bytas ut liksom tapetkataloger..
För korta längder av lister och stavar..
Udda knappar, skruvar mm är tidskrävande att sortera..
För många bordsskivor tillverkades i förhållande till antalet 
ben.. etc.

På Upptech köper vi in nytt material som används i våra experiment, byggen och laborationer. Vi 
köper exempelvis stora skivmaterial och sågar ner dem till storlekar på t.ex. 20 cm x 10 cm. Så får 
vi göra med mycket av vårt material och det smärtar mig varje gång! Kanske finns det spillmaterial 
någonstans som vi hade kunnat använda istället för att såga ner hela förstklassiga skivor? Spillet 
från ert företag kan vara mycket värt och ni vet då att det går vidare och blir till nytta samtidigt som 
barnen får med sig ett bra budskap.

Vilka material är vi intresserade av? 
Trä, skivmaterial, fanér, läder, tyg, akryl, rundstavar, hjul, led-lister, knappar, ringar, metallfjädrar, 
metallbrickor, spik, skruv, mutter, bult, kugghjul, remskivor, papper, kartong, wellpapp. Vi kommer 
säkert också hitta mängder med olika material barnen kan bygga och dekorera med, det är bara 
fantasin som sätter sina gränser. Våra byggen kan också anpassas efter vilket material vi får in.



Hållbar utveckling - Agenda 2030
Vårt engagemang för hållbarhet har gjort att vi känner att 
vi vill göra något åt våra materialinköp. Vi har också blivit 
inspirerade av ReMida i Skillingaryd som är ett kreativt, 
kommunalt återanvändningscenter. ReMida har en utbyggd 
verksamhet som bygger på en god samverkan från ett 80-tal 
lokala företag som bidrar med en del av sitt spillmaterial. Läs 
mer om ReMida på  https://www.vaggeryd.se/utbildning-och-
barnomsorg/remida

Är ert spill vår skatt?
Min förhoppning är att ni ska vara positiva till att undersöka om ni har något spillmaterial som vi 
skulle få använda. Det kanske kan vara svårt att veta om det skulle passa men lättare för mig om 
jag får komma till er och titta på vad som finns. Vi behöver inga stora mängder. 

Vi strävar efter att använda material utan kemikalier som kan påverka barnen negativt på något 
sätt. Vi kommer vid behov ta hjälp av vår kemikaliesamordnare på utbildningsförvaltningen för att 
kontrollera att materialet vi tar in passar kraven för lek och undervisning.

Sammanfattat vill vi på Upptech använda rest- och spillmaterial från lokala företag. Saker som ni 
tänkt slänga kan istället få nytt liv och användas som ett kreativt material på Upptech.

Kontakt
Nu är det Corona-tider och både ni och jag har restriktioner om fysiska möten. Men jag är ändå 
angelägen om att få prata med dig som företagsledare och förhoppningsvis få en kontaktperson 
på företaget som jag kan arbeta vidare med på något sätt.

Jag kontaktar dig inom de närmaste veckorna för att höra om ert företag vill vara med på ett 
samarbete.

Med vänlig hälsning
Linda Samuelsson
Upptech / Ansvarig KomTek Jönköping
Tfn 036-10 23 35
E-post linda.samuelsson@jonkoping.se

upptech.se
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