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Ont i fötterna? 

 I de allra flesta fall finns det  relativt enkla lösningar.  

Vi går i genomsnitt 10 000 steg om dagen, det är 
inte meningen att man ska ha ont. 

Välkommen att boka en tid för konsultation. Ingen remiss behövs!
Tel: 0155-24 50 74 | Nyköpings Lasarett | 611 85 Nyköping
E-post: nykoping@aktivortopedteknik.se | www.aktivortopedteknik.se

Boka tid för 
konsultation, 

så hjälper vi dig 
med en lösning. 

Ingen remis 
behövs!

Med sitt företag Upphämtning.se gör 28-årige Linus Karlsson en insats för miljön  
  samtidigt som han hjälper människor att bli av med saker de inte längre behöver. 
  I verksamheten har han engagerat i stort sett hela sin familj och varje vecka fylls 
  loppisen på med nya fynd, något som lockar mängder av nyköpingsbor.

5 snabba till Linus 

När och varför startade du företaget?
Företaget startades April 2019, efter att jag 
slitit på tok för hårt som IT-konsult vilket re-
sulterade i en sjukskrivning hösten 2018. När 
energin kom tillbaka kände jag att jag måste 
hitta något meningsfullt och fysiskt aktivt att 
göra. Folk slänger på tok för mycket funger-
ande saker på soptippen och det går inte en 
dag utan att man hör på radion eller ser på 
nyheterna om vilka utmaningar vi har med 
nedskräpning och miljön i stort. Vi börjar i 
Nyköping tänkte jag och ser till att så mycket 
saker som möjligt slipper bli mosade av bull-
dozers och får en ny chans, i ett nytt hem. 
Det är ju en klassisk win-win-situation då man 
får möjlighet att handla något fungerande 
otroligt billigt och vi minskar vår ekologiska 
fotavtryck på planeten samtidigt.

Hur funkar det, vad är hela idén?
Idén går ut på att om man har för myck-
et saker hemma som man tänker slänga 
eller sälja. Då har man två val. Starta en 
försäljningsprocess som tyvärr är ganska 
omständlig och tidskrävande, men om man 
orkar och har tid så är det toppen då man

kan få in ett par hundralappar! Val två är 
att åka och slänga rubbet på tippen för att 
man har brist på tid. Så Upphämtning.se är 
lösningen på problemet, man bokar en tid 
via vår hemsida, får ett tidsförslag och sedan 
hämtas dina saker upp helt kostnadsfritt. 
Efter det kör vi ned det till vår butik på Öster 
där vi går igenom, eventuellt lagar och se-
dan prismärker allting. Där har du sparat  
in på tiden och miljön. Igen win-win!

Vad driver och motiverar dig?
Det mest drivande är att vi faktiskt gör  
något gott, för våra kunder i alla led. Billiga 
priser och gratis upphämtning. Att få träffa 
alla människor i olika situationer. Vi kan 
rensa ur dödsbon, hämta saker efter skils-
mässor exempelvis.Ofta har vi trevliga 
samtal under tiden vi packar och lastar. 

Vi märker också hur uppskattat det är att  
folk på ett snabbt sätt blir av med sina saker 
och får tid till sina liv. Vi skänker även saker 
till folk som inte har bra ekonomi och det 
kallar vi Upphämtning Give. Det går att 
ansöka via vår hemsida.

Hur mycket tid tar ditt företagande?
Jag jobbar som IT-konsult på ett av Sver-
iges största IT-bolag, jag har över 10 års 
erfarenhet redan nu så jag har hållit på ett 
tag även att jag är så pass "ung". Det är mitt 
heltidsjobb och kvällar och helger består av 
upphämtning. 

Jag sköter sociala mediekanaler och bok-
föring själv och har volontärhjälp av min 
far vid upphämtningar. Mormor och morfar 
samt föräldrar och min fru hjälper till i butik-
en på söndagar vilket är väldigt skönt! 

Även mina barn har fått t-shirts med tryck 
och dom älskar att springa runt och prismär-
ka varor i butiken! Låt oss säga att jag jobbar 
08:00 - 22:00 alla dagar men med olika jobb.

Vad är din vision framåt?
Jag vill gärna utveckla verksamheten 
med en större lokal och kunna anställa 
personal på heltid.

    Sverige är tvåa i världen, efter 
         Schweiz, på innovation. Det visar 
            en ny studie från WIPO, FN:s 
          immateralrättsorganisation.


