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Bord med bouleklotsfötter vann
första pris när unga kreatörer
gav skräp nytt liv
På en knapp vecka skapade tävlingsdeltagarna helt nya
produkter av material från en återvinningscentral.
Av: Isabella Mattsson
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Sujan Varma och Daniel Wollin presenterar sitt vinnande bidrag. Bordet
går att fälla ihop så att det bara blir fem centimeter högt och passar
enligt kreatörerna därför för compact living, alltså boende på liten yta.
Bild: Hussein El-alawi

Målet med tävlingen Upcycle challenge var att med
kasserade saker skapa nya produkter som har en praktisk
funktion. Den nya produkten skulle också gå att tillverka i
större skala. Tävlingen inleddes med en tur till Sysavs
återvinningscentral i Norra hamnen, där deltagarna fick fylla
varsin pall med material som de ville jobba med.
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De 18 deltagarna, som bestod av studenter och
utexaminerade från design- och hantverksutbildningar,
hade ungefär en vecka på sig att designa och bygga en
produkt som de i måndags presenterades för en jury.
Produkterna poängsattes bland annat enligt säljbarhet och
möjlighet att återvinna och plocka isär bidraget.
Första pris vann Daniel Wollin och Sujan Varmas bidrag
Boule Break. Vinnarna hade med hjälp av golvlaminatskivor,
stenskivor, en trasig skohylla och två stycken boulebollar
byggt ett bord och en stol.
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Nidal Alhariri, Zahra Shah och Ola Abbara vill ge böckerna den
uppmärksamhet de förtjänar med sitt bord Levande böcker. Träskivan
har infällda stenpartier, så bordet tål delvis värme. Gruppen kom på
andraplats.
Bild: Hussein El-alawi

Utgångspunkten för lampan Sol i sinne är solstolarna som kommer in till
återvinningscentralerna efter sommaren. Lampskärmen är plastväv från
en solstol och och de övriga delarna är stålrör. Pia Högman, Kitt
Bergqvist och Jools Fenlon kom på tredje plats med Sol i sinne.
Bild: Hussein El-alawi

Oddveig Bengt är ett skrivbord och en stol gjorda av gamla Ikeabockar
och en ekskiva. Bordet är så lätt att skruva ihop att vem som helst klarar
av det, enligt Olivia Birkkjaer och Ottilie Brunsgaard Heilmann.
Bild: Hussein El-alawi
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Nina Stråhed och Cecile Vestergaard har gjort lamporna Feeling Blue av
en gammal metalljusstake och glasvaser.
Bild: Hussein El-alawi

Mie Bruuns och Mikala le Maire Wandalls lampa Sea the light är gjord av
gamla Ikealampor. Inspirationen har de fått från sitt intresse för havet
och undervattensdjur. Lampan fungerar som golv-, vägg-, eller taklampa.
Bild: Hussein El-alawi

Sofie Håwis och Tommaso Mirabella Robertis utgångspunkt var att
använda material som finns i överflöd i återvinningscentraler. Resultatet
blev Column table gjort på stålrör och kakelplattor.
Bild: Hussein El-alawi

Lolly är en kombinerad inköpsvagn och cykelkorg, med en innerkorg
som går att ställa in i kylskåpet. Anna Nelton och Elisa Knudsen har
också tillverkat påsar som går att använda istället för plastpåsar till frukt
och grönt.
Bild: Hussein El-alawi

Dela

TOPPNYHETER (2/8)

Tweeta

Snabbkoll på nattens nyheter

NATTENS NYHETER 3 september 2019 06:48

Snabbkoll på nattens nyheter
Detta hände när du sov.

Orkanen står stilla över Bahamas
Orkanen Dorian är "en historisk tragedi" för Bahamas, säger
premiärminister Hubert Minnis. Ovädret har nu stannat till
över Grand Bahama, och informationen från drabbade öar
sipprar sakta fram. Hittills har man enligt Minnis bekräftat
fem dödsoffer på Abaco-öarna i nordöstra Bahamas.
LÄS OCKSÅ

Dorian står stilla över Bahamas

Ekonomi

Små börsrörelser i Asien
Indexrörelserna är små hittills under dagen. Nikkei och
Topix i Tokyo har gått upp 0,1 respektive 0,3 procent. Hang
Seng i Hongkong och Shenzhenbörsen stiger också 0,3
procent, medan Shanghai skvalpar runt nollan.
LÄS OCKSÅ

Små börsrörelser i Asien

Sport

Bendtner klar för Köpenhamn
Den danske anfallaren Nicklas Bendtner lämnar Rosenborg
för FC Köpenhamn. Med mindre än en timme kvar av
transferfönstret meddelade FCK att 31-åringen ansluter till
klubben på ett korttidskontrakt året ut. FC Köpenhamn
möter Malmö FF i höstens gruppspel i Europa League.
Dela
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LÄS OCKSÅ
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SMS 71234
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040-93 41 00
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