


Det er mange steder i bydel Sagene der du kan få fikset, 
byttet eller levert tingene dine til gjenbruk. Vi har også 
flere flotte bruktbutikker i og rundt bydelen. Alt i alt 
ligger det godt til rette for å ha et bærekraftig forbruk i 
nærområdet vårt, og dette kartet gir deg oversikten du 
trenger!  
 
1. BYTTEBOD
Her kan du sette fra deg småting du ikke trenger lenger, 
eller hente deg en ny skatt. Klær, bøker, leker, utstyr – alt 
er lov, så lenge det får plass i boden og er helt og brukbart. 
Åpen døgnet rundt.

2. BENTSEHJØRNET MINIGJENBRUKSSTASJON 
Her kan du levere avfallet som ikke skal i poser under 
kjøkkenbenken. Stasjonen har også en ombrukshylle! 

Åpen på hverdager – se Oslo kommunes nettside. 
 
3. LESEKIOSK
De flotte kulturminnene våre har fått ny funksjon! 
Ta en sving innom og se om du finner deg en fin bok å lese?

4. SAGENE SAMFUNNSHUS 
Bydelens samfunnshus har mange ulike tilbud til 
befolkningen i tillegg til café og yoga. Av ombruksaktiviteter 
kan samfunnshuset tilby bl.a. bokbyttehyller, sykurs, 
byttemarkeder og omsømskvelder. 

Følg med på www.sagenesamfunnshus.no, eller spør de 
hyggelige ansatte!

5. ILADALEN PARKØKOLOGISK SENTER
En sirkulær møteplass i utvikling! Her kan du dyrke, 
kompostere og bli med på ulike ombruksarrangementer. 
Følg med på Facebookgruppa «Iladalen parkøkologisk 
senter».

15. ANTIKKVAREHUSET
Teknisk sett utenfor Sagene bydel, men et fint sted å få 
kjøpt brukte varer av mange slag. Se mer på https://www.
antikkvarehuset.no/.

16. NMS GJENBRUK LILLEBORG KIRKE
NMS har åpnet gjenbruksbutikk i Lilleborg kirke! Les mer 
på: https://nms.no/norge/nms-gjenbruk/

17. WHEE
El-sykkelservice og verksted. Her kan du leie deg en praktisk 
el-sykkel, og få utført både vask og service.

18. TIDSTYPISK
Vintagebutikken Tidstypisk selger unike ting som tåler 
tidens tann. Følg gjerne @tidstypisk på Instagram

19. SAGENE BOKSTUE - En litterær oase!

• LOPPEMARKEDER
Følg med på skolenes musikkorps på Facebook for å finne ut 
når det skjer! «Bjølsen skoles musikkorps», «Lilleborg skoles 
musikkorps – LSMK» og «Sagene skoles musikkorps».

     SKREDDER/SKOMAKER/URMAKER 

• Bella skredder - Vogts gate 56a
• Mr Minit - Storo storsenter
• Sagene rensesenter - Maridalsveien 174a
• Urmaker Sutterud - Bentsebrugata 29 a
• Sofies rens - Waldemar Thranes gate 72

 RETURPUNKTER
Her kan du levere brukte tekstiler til ombruk og glass- og 
metall til gjenvinning. Se mer på www.fretex.no, https://
uffnorge.org/toyinnsamling/, https://kirkensbymisjon.no/
tekstil/ og https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvin-
ning/hvordan-kildesortere-i-oslo/#gref

Kontakt gjerne postmottak@bsa.oslo.kommune.no 
dersom du har innspill til ombruksguiden.

6. TORSHOVDALEN AKTIVITETSHUS
Garasjen i Torshovdalen reparerer, konstruerer, 
redesigner og oppsirkulerer alt fra møbler til sykler. Dette 
er en ungdomsklubb med eget verksted som gir gratis 
opplæring og veiledning til barn/ungdom 12-23 år.  
Følg dem gjerne på Instagram (garasjen_torshovdalen).

7. GULLBERG & BOSTADLØKKEN
En interseksjonell, feministisk bruktbokhandel. Følg med på 
Facebooksiden deres «Gullberg & Bostadløkken»!

8. RETO BJØLSEN
Her kan du handle alt mulig av bruktvarer. Sjekk gjerne ut 
Facebooksiden deres «Reto bruktbutikk Bjølsen».

9. HAPPYKIDZ
Her kan du handle nydelige, secondhand barneklær. Det 
hender de har sykurs også! Følg med på deres Facebookside, 
«Happikidz».

10. BUA SAGENE
Her kan du låne sports- og fritidsutstyr helt gratis! 
Les mer på www.sagene.frivilligsentral.no/

11. DEICHMAN TORSHOV
Her kan du låne både bøker, frø og verktøy, samt bli med på 
spennende kurs! 
Følg med på https://deichman.no/bibliotekene/torshov

12. ZACHARIASSEN JERNVARE
En jernvarehandel utenom det vanlige! Her kan du få kjøpt 
jernvarer i løsvekt, så du slipper å kjøpe store pakker 
sveiset inn i plast når du bare trenger to skruer. De fikser 
også småting for deg og jobber med å få på plass et 
verksted for større oppgaver.

13. SAGVEIEN BRUKTHANDEL
Et spennende, nytt bruktmarked! 
Følg med på Facebooksiden «Sagveien Brukthandel».

14. BIRKELUNDEN BRUKTMARKED
Teknisk sett utenfor Sagene bydel, men et yndet mål også 
for Sagenefolk. Her får du kjøpt bruktskatter stort sett 
hver søndag. Følg med på Facebookgruppa «BIRKELUNDEN 
MARKED».


