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Inspirerande miljö ska lära Lidingöborna att återbruka
När Sörab inviger sin nya returpark på Lidingö den 27 februari är det med fokus på
återvinning och återbruk. Här kan gammalt material få nytt liv, och de skulpturer som
smyckar parken är exempel på hur man kan ta tillvara på materialråvaror och använda dem
på nytt. Utsmyckningarna ska inspirera besökarna till att återvinna och återbruka mer.
För att öka förståelsen för hur material kan återvinnas och återbrukas har returparken utsmyckats med
skulpturer, designade och tillverkade av olika returmaterial av designbyrån Torstensson Art & Design.
Konsten ska på ett lustfyllt sätt öka förståelsen för att det inte finns något som heter skrot och skräp,
utan att allt är material som kan återanvändas – s.k. cirkulärt tänkande.
- Ett besök på Stockby Returpark präglas av glädje, lust och överraskningar – hela vägen från det att
besökarna kör in i området tills de lämnar det. Skulpturerna skapar en positiv stämning och ska
användas till att sprida kunskap om återvinning och återbruk, säger Jonas Torstensson, designchef på
Torstensson Art & Design.
Förhoppningen är att Lidingöborna ska förstå betydelsen av återbruk och att skulpturerna ska väcka
funderingar.
– Vi vill att de ska se och förstå nästa steg i materialets kretslopp. Gemensamt för alla skulpturer i
parken är att de inte är tillverkade av det material man vid första anblicken tror att det är, och vi vill
att man ska titta, undersöka och tänka efter, säger Linda Röjås Söderman, AD på Torstensson Art &
Design. Tanken bakom konstverken är att vi måste börja prata om material. Det är en råvara som har
ett värde och människor behöver förstå att det kan användas igen och igen.
Stockby Returpark kommer att ge Lidingöborna en modern återvinningsanläggning i toppklass, men
också en högkvalitativ och överraskande konstupplevelse.
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Program
26 februari kl 10.00 Pressvisning i Stockby Returpark, Stockbyvägen 3, Lidingö.
27 februari kl 10.00-15.00 Invigningsfest för allmänheten. SÖRAB bjuder på
musik, underhållning, guidade turer samt mat och dryck från Lidingöleverantörer.
29 februari öppnar Stockby Returpark och tar emot material för återvinning och återbruk.
För ytterligare information
Jonas Torstensson, VD, tel. 070-716 61 46, jonas@torstensson.se
Linda Röjås Söderman, tel 0723-370 333 eller linda@torstensson.se
Läs mer på torstensson.se eller www.circulardesign.se, #circulardesign
Torstensson Art & Design är ett designföretag som sätter hållbarheten i fokus. Vi berättar historier på ett
sätt som andra minns. Vi kombinerar kloka helhetslösningar med en bred miljökunskap. Det synsättet
löper som en grön tråd genom hela vår verksamhet. Läs mer på www.torstensson.se.

