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Se på skräp
med nya ögon
Vivi Båvner driver företaget Viveco. Hennes budskap är att alla kan
göra skillnad för miljön genom aktiva val. Miljöengagemanget väcktes
av Vivis pappa.
– Mänskligheten kommer att drunkna under sopberget, sa han.

– Jag föddes med silversked i mun, men genom
mina resor har jag sett hur andra har det. Därför
vill jag dela med mig av vad jag har, säger hon.
Ett nedslitet gammalt Tingshus där rappningen på ytterväggarna flagnar men dörren i
koppar imponerar. Oroligt tomt och tyst, men
tecken på verksamhet skvallrar här och där. En
trappa upp lyser flitens lampa. Och där är Vivi
Båvner hemtrevligt omringad av ett tjugotal
ungdomar som pysslar i tyst kreativitet. Det
doftar kaffe som retar koffeinberoendet. I taket
hänger klädnypstrollsländor i ståltråd med ögon
av pärlor. Workshopen ”Pimp My Trash”, då
deltagarna får tillverka nya saker av skräp, pågår
med Bergslagen folkhögskola.
– Ni får berätta vad ni skapat och vilket skräp
ni använt, säger Vivi som avslutning på lektionen.
– En ljuslykta av ståltråd, tändstickor, tyg,
plast, trä och ett gammalt halsband, säger
Stina-Louise Persson, musikelev från Ängel
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holm och håller stolt upp en fantasifull och
kreativ skapelse.
Pimp my Trash, som är en del i Vivis företag,
vill förena avfallskunskap och konstskapande.
– Jag vill nå ut med min miljökunskap samtidigt som jag tycker om att pyssla. Därför tyckte
jag det var en bra idé att slå ihop teori med
praktik, säger Vivi.

Sitta i ryggraden
Eleverna skingras efter lektionen, fulla av miljö
inspiration.
– Jag är förvånad att ungdomar generellt har
sämre kunskap om miljön än jag trodde. De
källsorterar och för barn runt 10 år är det en
självklarhet. Men miljömedvetenhet borde vara
en självklarhet och sitta i ryggmärgen, säger Vivi.
Som sagt, Vivi föddes in i miljömedveten
heten. Studierna blev därefter, magisterexamen
i miljövetenskap och studier i internationell av-

fallshantering. Efter resor till bland annat Thailand och ett flertal länder i Afrika, kom hon
hem till verklighetens Sverige 2008.
– Det fanns ett behov av miljötänk i samhället, men det var svårt att få anställning. I samma
veva skulle min man Nisse börja studera i Norberg, vi bodde i Stockholm, och eftersom jag
inte hade något jobb följde jag med till Berg
slagen. Jag studerade Entreprenörskap på folkhögskolan och under tiden utvecklade jag min
idé om ”Pimp my trash”.
Talar om trollen, Nisse dyker upp i det gamla
Tingshuset, tillsammans med två månaders bäbisen Rebecka. Högljudda protester mot miljö
prat.
– Är det ok om jag ammar, frågar Vivi.
Tiden avstannar när liten människa får mat
vid bröst. Vivi fortsätter ostört att berätta om
sitt engagemang.
- Vi måste börja leva som vi har ett jord-

CIRKULERA 3/11

Joel Liljekvist,
från Sala,
läser musik på
Bergslagens
folkhögskola.
– Det är smart
att skapa nytt av
gammalt. Folk
borde uppmanas
att göra det mer,
säger han.

Flitens lampa lyser när elever från Bergslagens folkhögskola skapar i skräp tillsammans med Vivi Båvner från Vivieco.

Ljuslykta av hönsnät, avklippt
konservburk och en guldsked.

Sebastian Ström från Avesta, har skapat en mobil av kabel från en telefonsladd, gamla fjädrar och ståltråd.

klot, säger hon. Vi har varit duktiga på att ta
ur olja, mineraler och metaller ur jorden och
sedan spridit dem. Och nu står vi inför fakta, att
resurserna inte är ändliga utan vi måste börja
återanvända.

”Användas ett varv till”
För Vivi sitter nog miljötänket i ryggmärgen.
Innan hon slänger något tänker hon ”vad kan
jag använda den här till”. Som telefonkabeln.
I telefonkabeln finns tunnare, färggranna sladdar som kan användas till bland annat halsband,
ljuslyktor och örhängen
– Drömmen vore att ta tillvara på mer av vad
folk slänger, att se på skräp med nya ögon.
Hon filosoferar om Återbruken. Att istället för
att slänga halvtrasiga möbler, halvtrasiga brödrostar – kunde någon ta tillvara på dem, laga, klä
om och sedan kunde de ”användas ett varv till”.
Som idén bakom Bjussa.se.
Bjussa.se är en sajt som Vivi driver, tillsammans med en vän, sedan i somras. På sajten kan
använda prylar skänkas bort.

– Bjussa.se riktar sig främst till företag, säger
Vivi, men även privatpersoner får skänka prylar. Men det finns redan många lösningar för
privatpersoner, som välgörenhetsorganisationer
som tar emot möbler och andra prylar. Det är
svårare för företag att sälja gamla möbler. Och
visst är det bra om företagen lämnar sina möbler till materialåtervinning, men jag tycker
möblerna borde kunna ”användas ett varv till”
innan de går till förbränning.
Sajten är också ett sätt för företagen att marknadsföra sig samt att få goodwill genom att de
gör ett aktivt, miljövänligt val.
Vivi anordnar också Inspirationsföreläsningen ”Tänk globalt – agera lokalt”.
Hon förtydligar.
– Redan innan vi åker till jobbet, vid frukostbordet, har vi gjort flera jorden-runt-resor.
Tänk på, var kommer kaffet ifrån, vad är det i
kläderna, polyester av olja, tandborsten – vad
innehåller den? Du kan aldrig slå ifrån dig att
du inte påverkar miljön. Varje dag kan du göra
skillnad genom aktiva val.

Olivia Molin, går teater, tycker att med skräp kan man
skapa annorlunda grejer som är miljövänligare än nya.

Bäbis Rebecka gör sig hörd igen. Dags för ny
blöja. Tygblöja.
– Det är inte alltid vi orkar ta en tygblöja,
säger Vivi. Går vi upp klockan fyra på natten
och det råkar bli en vanlig blöja skäller vi inte
på varandra för det. Vi tänker istället att varje
tygblöja är en vinst.

På rätt väg
Framtiden. Framtiden tycks se mörk ut med
växthuseffekt och miljökatastrofer. Men Vivi
och Nisse är inte med på det spåret. De tänker
inte de tankarna. Istället tycker de världen är på
väg åt rätt håll.
– Miljöfrågor finns på allas läppar, likväl
inom företag som för privatpersoner, säger Vivi.
Det är skillnaden mellan igår och idag. Tidigare
var miljöfrågor ett slags alternativrörelse och
köp och släng var det konventionella. Förhoppningsvis blir det alternativa i framtiden det konventionella. Då har vi nått vårt mål.
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