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Inledning 
I Östersund finns ett tiotal modebutiker, som säljer nyproducerade kläder och 
textilier men som tar emot begagnade kläder och textilier. De flesta återfinns i 
centrala staden men några finns även på Lillänge. Nästan alla har 
klädinsamlingsboxar där kunder enkelt kan lämna in sina påsar med begagnade 
plagg. Generellt ska det som lämnas in vara helt och rent så att det går att 
återanvända. Hemtextilier och accessoarer går också ofta bra att lämna in för 
återanvändning. De tillfrågade sportbutikerna tar även emot sportutrustning. 
Samtliga butiker tar emot plagg av alla sorters märken, dock tar sportbutikerna 
främst emot plagg och utrustning av sportmärken. Några butiker delar ut 
bonuspoäng eller värdecheckar att handla för i deras butik vid inlämning av plagg 
för återbruk. De plagg som lämnas in i butikerna skickas vidare till 
hjälporganisationer för vidare sortering.  

Större second hand-butiker finns på Bangårdsgatan, men de återfinns bland annat 
även i centrum och i Odenskog. 

Det kan mycket väl finnas fler butiker som tar emot kläder och textilier för återbruk 
eller återvinning. Meddela oss gärna via Kundcenter om det är något vi inte har 
hittat.  

Butiker i centrala Östersund 

H&M 
Tar emot alla textilier oavsett skick och märke i samarbete med I:CO. Alla textilier 
går bra att lämna in, även t.ex. sängkläder. Det finns ingen direkt begränsning i 
mängd textilier, dock tar de inte emot skor. Textilierna lämnas i en 
klädinsamlingsbox som finns mitt emot kassan. Om man visar upp påsen med 
textilier i kassan först får man som medlem en bonusrabatt på 50 kr och 200 
medlemspoäng. I:CO tömmer insamlingsboxarna och sorterar textilierna enligt 
återbruk, återanvändning eller återvinning. De textilier som inte går att sälja i 
second hand-butiker återanvänds antingen som delar i nya kollektioner, som 
städtrasor eller strimlas ner och används exempelvis som isoleringsmaterial. 
Insamlingen styrs centralt och mer information finns på H&M:s hemsida. 

Hemtex 
Tar emot begagnade inredningstextilier i samarbete med Myrorna. Textilierna 
(inklusive täcken och kuddar) lämnas in hela, torra och rena i väl förslutna påsar 
till butiken, som därefter skickar vidare textilierna till Myrorna. De tar inte emot 
trasiga eller smutsiga textilier. Det finns ingen gräns på hur mycket textilier man 
kan lämna in, men de tar ej emot skor. Hemtex tar emot alla typer av torra, rena 
och hela textilier, oavsett märke. Textilierna lämnas in över disk. Information om 
textilinsamling hos Hemtex finns på deras hemsida och ibland ses kampanjer även i 
deras sociala medier eller i butik. 
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Plagg och textilier i fint skick säljs vidare i någon av Myrornas butiker. De plagg 
och textilier som bedöms hålla lägre kvalitet och inte kan säljas vidare exporteras 
för återbruk, t.ex. genom att bli stoppning i möbler. Allt överskott från Myrornas 
försäljning går till Frälsningsarméns sociala arbete i Sverige.  

Detta gäller för samtliga butiker nedan som har samarbete med Myrorna. 

KappAhl 
Även KappAhl har ett samarbete med Myrorna. De tar emot kläder, skor, 
accessoarer och hemtextilier oavsett märke och oavsett kvalitet. Men helst ska det 
som lämnas in vara helt och rent. KappAhl tar inte emot stora sopsäckar med plagg 
och textilier då det ska vara hanterbart för personalen. Nära kassan finns en box där 
man kan lämna in sin påse för återvinning. Om man visar upp påsen för personalen 
innan den läggs i boxen får man en värdecheck på 50 kr för varje inlämnad påse. I 
butiken finns ingen egen information om möjligheten till återvinning utan allt styrs 
nationellt och KappAhl hänvisar till deras hemsida för mer information. 

Lindex 
Har ett samarbete med Myrorna där de tar emot alla typer av plagg, oavsett märke. 
Helst ska plaggen vara torra, rena och hela och förslutna i en påse. Bredvid kassan 
på nedervåningen finns en box där man kan lämna in sina plagg. Helst bör man inte 
lämna in mer än 1 - 2 påsar åt gången för att personalen ska hinna tömma boxen 
emellanåt och skicka vidare till Myrorna.  

I vissa butiker, främst i Stockholm, har Lindex även återförsäljning av begagnade 
Lindex-plagg. Plaggen skickas i sådana fall till huvudkontoret. Mer information 
finns på Lindex:s hemsida. Där informerar de även om deras textilinsamling. 

MQ 
Samarbetar med Myrorna och tar emot alla typer av kläder, oavsett var de är köpta. 
Kläderna ska dock helst vara hela och rena, men det finns ingen direkt begränsning 
i mängden kläder som de tar emot. MQ tar främst emot plagg, men om det kommer 
in hemtextilier och accessoarer så tar de emot även dessa. MQ-produkter sorteras 
ut av Myrorna och säljs på separata Myrorna-avdelningar i vissa MQ-butiker i 
Stockholm. Övriga plagg, som är i så fint skick att de går att sälja vidare i Sverige, 
säljs i någon av Myrornas butiker. Bredvid kassan finns en box där kunder kan 
lämna in sina plagg. Vid kassan finns även en informationsskylt om att det går att 
lämna in plagg för återbruk. Mer information finns på deras hemsida 

Naturkompaniet 
Lokalt har de inte längre något samarbete för insamling av textilier. De tar däremot 
emot begagnade sportkläder och utrustning för återförsäljning i butiken. 
Naturkompaniet tar emot alla märken av sportkläder och utrustning, oavsett var de 
är köpta, så länge det är ett märke som har funnits på någon vara även på 
Naturkompaniet. De tar dock inte emot vanliga kläder. Kläder och utrustning 
lämnas in över disk. 
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Stadium 
Samarbetar med Human Bridge och har insamlingsbox bredvid kassan där de tar 
emot alla sportprodukter och kläder oavsett skick. Helst tar Stadium emot de 
märken som de själva säljer så det garanterat blir sportprodukter, men de tar emot 
allt de får. Allt skickas för återanvändning eller återvinning. Human Bridge är en 
svensk biståndsorganisation som primärt bistår med material till människor i utsatta 
länder. Mer information finns på Stadiums hemsida. 

 

Åhléns 
Tar emot allt från husgeråd, porslin och heminredning till hemtextil, leksaker, 
kläder och skor. Leksaker med plast får dock inte vara äldre än från 2007. Alla 
märken tas emot, oavsett var produkterna är köpta, så länge de går att återanvända. 
Produkterna ska vara hela, rena och fungerande. Det finns ingen begränsning i hur 
mycket de tar emot. Hårda eller ömtåliga varor lämnas direkt till personalen i 
kassan medan mjuka varor kan lämnas i en insamlingsbox. Dock har Åhléns i 
Östersund inte hunnit sätta upp en insamlingsbox ännu. De skyltar inte heller med 
att de kan ta emot varor och textilier för återanvändning, men det som kommer in 
tar de hand om. Främst uppmärksammas insamlingen under december månad, då 
även i deras katalog.  

Insamlingen sker i samarbete med Sveriges Stadsmissioner, vilka i första hand 
sorterar ut det som behövs i de sociala verksamheterna. Därefter säljs det som går i 
Stadsmissionens second hand-butiker, och det som inte kan säljas återanvänds i 
Stadsmissionens syateljéer och Remake-verkstäder. Det ekonomiska överskottet 
från Stadsmissionens butiker går till socialt arbete i Sveriges Stadsmissioner. Det 
som inte går att sälja eller sy om går på export till exempelvis isolering. 
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Butiker på Lillänge 

KappAhl 
Har samma metod för insamling som KappAhl i centrala Östersund. 
Insamlingsboxen finns intill kassan och där finns information om att man får max 
lämna 3 påsar/sällskap.  

 

Lindex 
Har samma metod för insamling och rekommendation på mängden plagg för 
insamling (1 – 2 påsar/sällskap) som Lindex i centrala Östersund. Här är de dock 
tydligare med att de endast tar emot hela och rena plagg. Tidigare har det varit 
möjligt att lämna in även trasiga plagg, men de företag som Myrorna skickar 
trasiga plagg till har nu sagt ifrån då de har fullt i sina lager. I Lindex-butiken 
kommer de därför skylta om deras insamlingsbox så det blir tydligare att det nu 
handlar om klädinsamling och inte textilinsamling. Boxen finns mitt i butiken, i 
närheten av provhytterna. 

 

Stadium Outlet 
Har samma metod för insamling som Stadium i centrala Östersund. En 
insamlingsbox finns vid entrén. Det finns ingen begränsning i mängden sportkläder 
eller sportutrustning som de tar emot. Stadium Outlet har även möjlighet att ta 
emot större partier på deras lager, som därefter skickas vidare till Human Bridge 
för återvinning. 
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Loppis och second-hand 
Utöver kläd- och sport-butiker så finns det ett antal loppisar och second-hand-
affärer som tar emot textilier.   

• Anderssonskans Kalle  
• Butik Strandloppan (Miljönär) 
• Brukat (Miljönär) – tar emot finare begagnade kläder och ger tillbaka 40% 

av vinsten till givaren 
• PMU Second Hand (Miljönär) 
• Röda korset Kupan Östersund (Miljönär) 
• Erikshjälpen Second Hand Östersund (Miljönär) 
• Robin Hood – En vän i Nöden (Miljönär) 
• Shoppis Östersund (Miljönär)  

Miljönär är en märkning kommunen kan ge en verksamhet som huvudsakligen 
ägnar sig åt att laga, låna eller återanvända.  

Det finns säkerligen fler verksamheter som platsar – så listan är inte komplett. Hör 
gärna av er till Kundcenter på 063 – 14 30 00 eller på kundcenter@ostersund.se. 

Ordlista:  
I:CO är ett globalt nätverk för att samla in avfall och har ett program för att 
återbruka textil.   
Myrorna är Frälsningsarméns butik för att samla in och sälja kläder och inredning 
som kan återanvändas. Vinsten går till Frälsningsarméns sociala arbete.  

Human Bridge är en svensk biståndsorganisation som primärt bistår med material 
till människor i utsatta länder. 

Sveriges Stadsmissioner sorterar i första hand ut det som behövs i de sociala 
verksamheterna. Det som inte behövs där går till försäljning eller återvinning som 
isolering till exempel. Överskott går till sociala verksamheten. 
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