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återbrukscentrum för kreativitet och lärande 

Skräp är det som återstår när 
fantasin tagit slut
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Besöksadress 
      kREtsLABBET 
      Björnkärrsgatan 17
      58436 Linköping

Kontaktuppgifter 
     Sofia Hedin, projektledare
      Telefon: 013-26 34 54 
      E-post: sofia.hedin@linkoping.se 
 
      Maria Karlgren, företagskontakt 
      Telefon: 013-20 84 31 
      E-post: maria.karlgren@linkoping.se

      kREtsLABBET´s e-post:  
      kretslabbet@linkoping.se 



Varför? 

Vi måste alla ta ansvar för vår framtid;  
som privatpersoner, företag, skola och förskola.  
Konsumtionen ökar - och med det sopbergen och energiförbrukningen. 
 
Kretslabbet är ett återvinningscentrum med lärandesyfte. Genom att 
använda överblivet material i undervisningen skapas förståelse för hur 
material kan få nytt liv och nya användningsområden. Genom att skänka 
ting och material som annars skulle kastas, bidrar ni till en mer hållbar 
framtid, både ekologiskt och utbildningsmässigt. 

V ar med du också! 
Ring eller maila oss om du är intresserad av att med-
verka eller vill veta mera. Kanske kan din arbets-
plats delta i denna ekologiska utbildningssatsning?  
Eller kanske har du som privatperson tillgång till material eller 
känner någon som har det? Vi tar tacksamt emot!

Kan vi bidra? 
Alla kan bidra till en hållbar 
framtid. Genom att se över 
vad vi har omkring oss, så-
dant som brukar kastas, kan 
vi hitta skatter till Kretslab-
bet. Dessa skatter bidrar 
till ett minskat sopberg och 
till ett livslångt lärande för 
barn på förskolan, skolan 
och fritids.  

Hur kan vi bidra? 
Ta kontakt med oss på Kretslabbet så kom-
mer vi överens om en plan som passar er. 
Kretslabbet har möjlighet att hämta materi-
alet/tingen/spillet hos er. 

V 
Allt material kontrolleras så att det är 
giftfritt. Det förvaras på Kretslabbet där 
det kan hämtas av verksamheter i Ryd. 
Materialet används sedan så långt fanta-
sin tar dem; under matematiklektioner, 
i konstruktionsrummet, i ateljen o.s.v.  
Materialet kommer alltså stanna inom vår 
verksamhet. På Kretslabbet kommer det 
också erbjudas workshops med möjlighet 
att laborera och inspireras på plats. 

ad händer med materialet?

Vill du veta mera? Scanna in vår QR-kod!


