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SKELLEFTEÅ
När huset på Tubölevägen i Skellefteå 
skulle rivas, fick den professionella 
återbrukaren Noak Larsson chansen 
att rädda vad som räddas kunde.  
”Den enes skrot är den andres guld”, 
säger Noak. 

Inför rivningen av den gula 
tegelvillan på Tubölevägen, 
tog Sofia Viklund kontakt 
med den professionella åter-
brukaren Noak Larsson. So-
fia är KMA-samordnare (kva-
litet, miljö och arbetsmiljö) 
på Peab i Skellefteå. 

– Inför en rivning görs en 
materialinventering för att 
identifiera material som 
kan innehålla skadliga äm-
nen, men som också visar 
vad som kan återanvändas. 
Peab har högt ställda miljö-
mål och vi såg en chans till 
återbruk i det här projektet. 
Det är synd att kasta saker av 
bra kvalitet som det finns en 
marknad för, och via Skellef-
teå museum fick vi tips om 
Noak.

– Det är så jag får mina 
jobb, via mun mot mun-me-
toden, säger Noak. 

Noak har hållit på med 
snickeri sedan barnsben och 

hans intresse för byggnads-
vård är genuint. Han samlar 
på sig gammalt byggmateri-
al både för eget bruk och för 
försäljning. Huset på Tuböle 
är från 50-talet och även om 
Noak i första hand har riktat 
in sig på äldre objekt, dyker 
alltid rätt köpare upp förr el-
ler senare. Ibland söderifrån, 
eftersom priserna därnere är 
”hutlösa” enligt Noak. Det är 
främst dörrar och lister som 
är av intresse, och några trä-
möbler följer också med till 
snickerilokalen i Vebomark.

– Det är bara att lagra och 
vänta tills någon behöver nå-
got, säger han. Den enes skrot 
är den andres guld.

Den omtalade tomten ligger 
centralt och nära älven på 
södra sidan, och resan fram 
till beslut och genomförande 
av bygget har varit lång. Sofia 
berättar att de 87 nya bostä-

derna ska vara färdiga i slutet 
av 2024 och kommer att cer-
tifieras till Svanen. Projektet 
heter Brf Framtiden. 

– Därför känns det extra bra 
att Noak är här, säger Sofia. Vi 
har begränsade naturresur-
ser och ett ansvar att bevara 
det som går. Återbruk är de-
finitivt en del av Framtiden. 

Åsa Juthberg
asa.juthberg@norran.se

Fakta
●Samhällsbyggnadssek-
torn är av stor betydelse 
för Sverige och den svenska 
ekonomin. Klimatpåverkan 
från byggandet i Sverige 
är nära 10 miljoner ton 
CO2-equivalent per år. 
Dessutom står samhälls-
byggnadssektorn för ca 40 
% av landets totala energian-
vändning och genererar en 
betydande del av de totala 
materialflödena och avfalls-
mängderna i samhället. Det 
finns ett tydligt behov av att 
minska avfallsmängderna 
med fokus på att minska 
produktion av primäravfall 
samt öka andelen återbru-
kat material.
Källa: https://www.brand-
forsk.se/utgivare/ 
lunds-universitet-skanska-
bengt-dahlgren-rise/
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En riktigt fin dörr, tycker Noak Larsson. 

Bordet är äldre än annat i huset och intressant för Noak. 
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Soluret ska arkitetekterna återbruka i det nya projektet. Kofoten kommer väl till hands för Noak Larsson. 


