
Öckerö kommun först ut!
Öckerö kommun är först ut i landet med 
återvinning av stearin och paraffin till 
förmån för miljön. Det innebär också i för-
längningen ett stöd till barncancerfonden. 
På alla bemannade återvinningscentraler i 
kommunen kan du nu lämna dina ljusstum-
par som tas om hand av Meraleva som till-
verkar nya ljus, där 20% av intäkterna går 
till barncancerfonden. 

Susanna Utbult har flera strängar på sin lyra. 
Hon driver verksamheten Meraleva som är 
baserad på hållbarhet i vardagen genom åter-
vinning av stearin och paraffin för att spara 
jordens resurser. De gör nya, vackra ljus av dina 
gamla ljusstumpar men också av rester från 
blockljus och värmeljus. 20% av intäkterna går 
till Barncancerfonden.  

– Återvinning av papper, glas och plast är och 
har alltid varit självklart för mig. Samtidigt 
som det är skönt att rensa och slänga, känns 
det alltid lite jobbigt när jag tänker på vad som 
händer med Moder Jord genom alla sopor som 
slängs i naturen och det som går till förbrän-
ning. På samma sätt har jag alltid tyckt att det 
känns otroligt onödigt att slänga alla överbliv-
na ljusstumpar och värmeljus i soporna. Varför 
återvinns inte detta när det är så mycket annat 
som återvinns? Jag bestämde mig för att spara 

mina ljusstumpar för att se om jag kunde göra 
nya ljus av dem. I januari 2017 gjorde jag mina 
första blockljus och lyckan var stor när jag såg 
hur bra det blev. Visserligen var det tidskrä-
vande men jag tyckte definitivt att det var värt 
besväret för tillfredsställelsen att se ljusen som 
nu lyste upp mitt vardagsrum istället för att 
slängas i soporna. 

Påsken 2017 blev jag inspirerad till idén att 
återvinna även andra människors ljusstumpar 
och att sälja dem. För varje ljus som säljs går 
20% av intäkterna till Barncancerfonden som 
ligger mig varmt om hjärtat. Mitt första barn 
Carl-Johan dog i cancer, tre år gammal, berät-
tar Susanna.

En dag fick Susanna en strålande idé för att 
kunna återvinna ännu fler ljus.

– En dag ringde Susanna mig och undrade om 
vi kunde samarbeta och det sa jag genast ja 
till. Vårt mål är ju att minska på avfall och 
öka återvinningen. Personligen tycker jag att 
det känns jättefint att 20% går till barncancer-
fonden också. Nu samlar vi in ljus inne på alla 
våra bemannade centraler på Öckerö, Knippla, 
Rörö, Hyppeln och Björkö, berättar Thomas 
Wijk som är kretsloppschef i Öckerö kommun.
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