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Fyra gånger mer återbruk! 
 
På lördag invigs Återbruket Mobilia i nya, större lokaler. Visionen är 
att sprida kunskap om återbruk och inspirera malmöborna att ta vara 
på saker de annars skulle slängt. 
 
– Här finns ett fantastiskt innovationsdriv, säger initiativtagaren Victor Wall på Återbruket 
Mobilia. En favorit är startup-företaget Trash to gold som gör kaffekoppar av pressad kaffesump 
från Mobilias caféer.  
  
Återbruket Mobilia startades 2019 av Victor Wall som idag är projektledare för verksamheten. 
Grundidén är att återbruk, eller up-cykling som är ett bättre ord eftersom det också handlar om 
förädling, ger ett mindre klimatavtryck än återvinning och att vi behöver minska ner på det vi 
slänger. Återbruket samlar idag nära 40 entreprenörer inom up-cykling som skapar och säljer allt 
från matvaror till inredning. Den nya lokalen i Mobilia är fyra gånger större än den tidigare vilket 
också ger plats för utbildning.  
  
– Här hittar besökaren unika möbler, designade kläder och rena konstverk, allt gjort av material 
som varit på väg att slängas. Det är så kul att det finns ett stort intresse att lära sig om återbruk 
fortsätter Victor Wall. Vi skapar en arena där vi på ett kreativt sätt inspirerar till omställning.  
  
– Mobilia kommer att fortsätta sin utveckling till hållbart stadskvarter. Vi vill vara en relevant plats 
för Malmöborna och därför adderar vi fler delar såsom Återbruket Mobilia och Matmissionen, 
säger Anders Murmark, fastighetschef på Atrium Ljungberg. Återbruk är en spännande och 
nödvändig del både för framtiden och idag. 
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För mer information kontakta: 
Anders Murmark, fastighetschef Malmö, Atrium Ljungberg, 070-341 53 20  
anders.murmark@al.se 
 
 
 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största börsnoterade fastighetsbolag. Vi äger, utvecklar och förvaltar fastigheter på tillväxtmarknader i 
Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala. Vårt fokus är att utveckla attraktiva stadsmiljöer för kontor och handel kompletterat med 

bostäder, kultur, service och utbildning. Den totala uthyrbara ytan omfattar cirka 1  miljon kvadratmeter värderade till 48 miljarder kronor. I 

våra områden arbetar och studerar drygt 30 000 personer och lever och bor ett tusental personer. Vår projektportfölj möjliggör 
investeringar i framtiden motsvarande cirka 38 miljarder kronor. Atrium Ljungberg är noterat som ATRLJ-B.ST på Nasdaq Stockholm Large 

Cap-listan. Läs mer på www.al.se 
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