
Med kunskap och erfarenhet inom logis-
tik och en vilja att bidra till hållbarhet har 
Fredrik utvecklat ett kretsloppssystem för 
flyttkartonger sedan 2015. Potentialen är 
enorm. Dagligen görs 3600 flyttar enbart 
av privatpersoner. 

Men Fredrik ville få in mer hållbarhet i 
sitt företagande. Därför adderade han till i 
konceptet att plantera ett träd i Vi-skogen 
för var 10:e flyttkartong som de hämtar 
upp gratis. Vi-skogen är en organisation 
som planterar träd i framför allt Afrika, 
vilket i sin tur bidrar till minskad fattig-
dom och ett bättre klimat. 

I januari 2019 sa Fredrik upp sig från sitt 
heltidsarbete för att satsa helhjärtat på Re-
box. Något han till dess gjort på sin fritid 
under fyra år. 

Rebox ordnar hemkörning och hämt-
ning av flyttkartongerna, har egen bu-
tiksyta i ReTuna-gallerian, säljer dem 
i andras butiker och agerar grossist till 
flyttfirmor. Många flyttkartonger kastas 
men Rebox gör räddningsinsatser för 
att föra tillbaka dem i kretsloppet. De 

erbjuder gratis upphämtning av flyttkar-
tonger. Många flyttkartonger kastas men 
Rebox gör räddningsinsatser för att föra 
tillbaka dem i kretsloppet genom att kro-
ka arm med fastighetsbolag, flyttfirmor 
och offentliga aktörer. 

Ett exempel på ett sådant lyckat sam-
arbete är det som nu kommit till med 
VafabMiljö kommunalförbund, som har 
det kommunala insamlingsansvaret i Väst-
manlands alla kommuner samt Enköping 
och Heby. 

Det innebär att på Återbruket i Köping 
har VafabMiljö ställt en insamlingscontai-
ner för flyttkartonger för att öka livsläng-
den på flyttkartonger.

” Samarbetet med VafabMiljö är ett steg 
på vägen”, fortsätter Fredrik Hedström.

För VafabMiljö innebär samarbetet 
att flyttkartonger flyttar ett steg upp i av-
fallstrappan, från återvinning till återan-
vändning.

”Det här är en aktivitet helt i linje med 
vår vision, Tillsammans skapar vi ett håll-
bart samhälle”, säger Gunnar Weiring.    l

Rebox - ett kretslopp 
för flyttkartonger

”Målet är att bli Sveriges ledande grossist när det gäller att distribuera återanvända  
flyttkartonger”, säger Fredrik Hedström, ägare och grundare av Rebox i Västerås.

Läs mer på rebox.nu
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