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Åhléns + REMAKE av Stadsmissionen för insamling av jeans  

Från måndagen den 11 februari kan du lämna in dina avlagda jeans på Åhléns City när 
man inleder ett samarbete med REMAKE av Stadsmissionen. REMAKE tillverkar sedan 
nya produkter och ger dina gamla jeans ett nytt liv. De nya produkterna kommer att 
säljas på Åhléns City i maj.  

Med start den 11 februari och fram till den 5 mars är det jeanskampanj på Åhléns City i Stockholm. Då 
inleds samarbetet med REMAKE av Stadsmissionen som är en del av Stadsmissionens verksamhet 
inom arbete och sysselsättning.  

Under jeanskampanj-veckorna på Åhléns City har du möjlighet att lämna in dina avlagda jeans som  
sedan REMAKE medarbetarna, i samarbete med människor på väg in i arbetslivet, syr nya produkter  
av. De nya produkterna kommer att säljas på Åhléns City från och med den 6 maj. När du handlar en 
REMAKE -produkt, bidrar du inte bara till ett hållbart samhälle, utan stöttar också Stadsmissionens 
verksamhet.  

Åhléns har sedan år 2000 samarbetat med Stadsmissionen. Åhléns tre Cityvaruhus, i Stockholm, 
Göteborg och Malmö överlåter samtliga osålda varor till Stadsmissionen för att stödja deras verksamhet. 

Insamlingen av jeans sker på Plan 2 på Åhléns City i Stockholm.  

 

Läs mer om jeanskampanjen på www.åhlens.se/city   
Läs  mer om REMAKE av Stadsmissionen på www.stadsmissionen.se 

 

För mer information, vänligen kontakta:  
Thérèse Johnsson Sundberg, vik. Informationschef Åhléns AB, tfn 08-120 622 96                                                                          
 
Om Åhléns 

Familjeföretaget Åhléns grundades 1899 i Insjön. I dag är vi ett av Nordens starkare varumärken med 76 varuhus i Sverige 

och 32 butiker i Norge. Vår vision är att vara kvinnans favorit och först på hennes shoppinglista. Vårt uppdrag är att förbättra, 

förenkla och förgylla hennes tillvaro och vår affärsidé är att förse henne med en unik mix av moderiktiga och prisvärda produkter 

inom Mode, Skönhet och Hemmet. Åhléns 3 000 skickliga medarbetare möter 90 miljoner kunder varje år. Åhléns omsatte 4,7 

miljarder 2011 och ingår i detaljhandelskoncernen Axstores. www.ahlens.se
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