
Reduce Reuse Restore



Hållbarhet man kan ta på

Hur förhåller vi oss till hållbarhet? Det handlar om att tillverka möbler 
som håller i flera generationer. Både stilmässigt och rent fysiskt. Det 
handlar också om det massiva träet som allting utgår ifrån. Som ett 
hållbart och förnyelsebart material. Och framförallt handlar det kan-
ske om hur vi ser på och agerar längs hela kedjan från råmaterial 
till produkt.Stolabs hållbarhetsarbete utgår ifrån ett koncept vi kallar 
Reduce Reuse Restore.



I alla sammanhang där vi kan ska vi försöka minska på onödigheter. 
Eliminera slöserier som det heter. Vi ska tänka likadant som vi gör 
med Lilla Åland Barnstol. Att det går att göra något nytt av spill istället 
för att kasta. 16 000 delar i de möbler vi gör kommer direkt från 
papperskorgen. Men det ska vara ekonomiskt försvarbart och hållbart 
ur vårt produktionsperspektiv samtidigt. Fler roliga och viktiga frågor 
kommer säkert handla om vår fabriks energiförsörning, om emballage 
och transporter. 2021 blir året då omvärlden får veta mer om hur små-
länningar ser på hållbarhet.

Reuse
Ordet inte bara rimmar med ovanstående utan har faktiskt en egen 
innebörd. Reuse handlar om att använda en möbel igen. Ta till exem-
pel de Lilla Åland som kommer tillbaka till oss under ett år. På grund av 
transportskada eller ett tillverkningsfel. Vi reparerar dem. Målar dem. 
Och stämplar dem på nytt för att visa att stolen är en Reuse-produkt 
som ges chans till ett nytt liv. Fint som snus tycker vi.

Reduce

I en värld av slit och släng växer en ”reparations-rörelse fram” 
Människor vil köpa saker som faktiskt går att reparera. Det är inte 
roligt att köra skytteltrafik mellan hemmet, tippen och köpcen-
trat. Då finns det roligare saker man kan hitta på. Våra möbler går 
verkligen att reparera om det skulle behövas. Och vi har skapat en 
växande grupp återförsäljare som också kan reparera möbler. Hos 
dessa kan alla som behöver laga en Stolab-möbel för professionell 
hjälp. Under 2021 ska vi hitta ännu fler som vill reparera och ännu 
fler som vill laga och hjälpa dem att hitta varandra. 

Restore




