
Illuminating waste

Handgjorda lampor med hållbarhet i fokus.
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VI GÖR PROFILSKAPANDE LAMPOR AV TEXTILT SPILLMATERIAL.

Vi vill visa att det går att producera produkter med hög designfaktor 
av spillmaterial och med alternativa produktionsmetoder, både i större 
produktion och limiterade exemplar.

Vi erbjuder möjlighet att anpassa stommar och storlek efter önskemål 
och kan även erbjuda speciallösningar såsom lampor av eget spillmaterial.
Vi håller även workshops och föreläsningar kring hållbarhet, hantverk och textil.

Vi vill med vårt sätt att arbeta bygga broar och lyfta frågor. Vi vill uppmuntra till ett 
långsammare sätt att leva och arbeta, som ger plats för reflektion och funderingar. 
Utmana hur saker görs i en tid då många har så bråttom.

I samarbete med de västsvenska företagen Fagerhult och Belid kan vi erbjuda 
armatur både för hem och offentlig miljö.

                       

VAD INNEBÄR DET ATT KÖPA EN LAMPA AV SKRYTA?

Det här är inte vilken lampa som helst…

Det är en handgjord lampa som inte bara har sparat in på jordens resurser, utan som 
också bidragit till att skapa harmoni och välbefinnande under tillverkningsprocessen.

Vi arbetar med spillmaterial, material som redan är tillverkat och som annars skulle gå 
till förbränning. Det kan vara både konsumentspill eller från industriell tillverkning, vilket 
innebär en tidskrävande insamling och sortering. Kanske behöver det sedan tvättas eller 
bearbetas på annat sätt. Momenten är många innan materialet är klart att användas. 

Att arbeta med spillmaterial innebär en omvänd designprocess där materialet är 
utgångspunkten och inte skissen. 

Foto: Lennart Sjöberg

       Spillmaterial från Kasthalls mattproduktion. 

       ”Slow flax”, lampa av varpspill från Kasthall                  Foto: Lennart Sjöberg 



Tillverkningen sker sedan i samarbete med aktörer som bedriver socialt hållbart arbete. 
Den hantverksmässiga produktionen bidrar till att skapar arbetsro och balans och lämnar 
utrymme för reflektion i en annars så skyndsam värld. Men också den stärkande känslan 
av att vara en del av något.

Vi har fokus på ett annorlunda och långsammare perspektiv. Våra lampor ligger inte i 
mängder på lager och produktionstiden är lite längre. Ibland får man invänta materialet 
och ibland ser det inte riktigt ut som man hade förväntat sig.

Vi vänder det, som i rationell produktion är en nackdel till vår fördel. Mindre bitar tas tillvara, 
småskavanker blir till variationsrikedom och materialet bygger sin egen speciella historia. 
Varje lampa blir unik med sina små egenheter precis som vi människor.

Vi älskar den mångfald som spillmaterialet erbjuder. Och att ta hand om saker. 
Att bry sig om det som har gjorts en gång, det ger en god känsla i magen.

Forsman & Bodenfors, Göteborg.                     Foto: Lennart Sjöberg  
 

Visste du att det går åt 
8000 - 29000 liter vatten 
att tillverka ett par jeans?



VILL DU KOMMA I KONTAKT MED OSS ?

Ring, maila eller besök oss gärna.
Vi sitter på Vallgatan 21 i Göteborg.

info@skryta.se

Lill O Sjöberg      lill@skryta.se         0739-13 34 97
Maria Zeilon    maria@skryta.se     0708-79 05 05
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