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Torstensson bakom prisad returpark
I februari invigdes Stockby Returpark på Lidingö. Utmärkande för anläggningen är de
konstverk som Torstensson Art & Design har skapat av återvunnet material och vars
syfte är att väcka besökarnas tankar på vad som går att återvinna och återanvända.
Nu har returparken utsetts till Årets återvinningsanläggning.
– Stockby Returpark har blivit så mycket mer än en vanlig återvinningsanläggning.
Konstverken lockar besökare, och det visar vilken skillnad det gör att ta in designer som kan
tänka strategiskt. Vår målsättning var att förändra människors beteende när det gäller
återvinning, säger Linda Röjås Söderman, designer på Torstensson Art & Design och som
tillsammans med Jonas Torstensson, designchef, skapat utsmyckningarna.
Statistik visar att besökarantalet sedan nyinvigningen har ökat från 10 000 personer per månad
till 30 000. Människor åker dit oftare, och Stockby Returpark har blivit ett lokalt
samtalsämne. Respons från besökarna visar att de nu tycker att det är roligt att åka dit med sitt
returmaterial.
– Jag tror att det handlar mycket om att vi har tillfört mänskliga och mjuka värden. Människor
som tidigare tyckt att det varit lite jobbigt att återvinna och sortera rätt upptäcker här att det
inte är så farligt och att även personalen på plats jobbar med ett trevligt bemötande utan
pekpinnar säger Jonas Torstensson.
Stockby Returpark drivs av SÖRAB. Här får besökaren en annorlunda återvinningsupplevelse
där den cirkulära designen genomsyrar hela anläggningen.
Återvinningsgalan anordnades för åttonde året i rad av tidskriften Recycling
tillsammans med branschorganisationerna Avfall Sverige och Återvinningsindustrierna.
Flera priser i olika kategorier delades ut, däribland Årets återvinningsanläggning där
Stockby Retupark hade fått flera nomineringar.
Den 10 december berättar Jonas Torstensson och Linda
Röjås Söderman tillsammans med Johan Lausing, vd för
Sörab, om det kreativa arbetet bakom Stockby Returpark.
Föreläsningen sker i anslutning till konstutställningen Bytt
blir nytt – när glas möter silver, där Jonas Torstensson är en
av de två konstnärerna. Plats: Lidingö stadshus kl. 14:00
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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.

