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Relife Studio Aps er årets iværksætter i Hedensted Kommune
Den kun et år gamle virksomhed laver unikke og smukke lamper ud af
gamle valgplakater og overskudspap. Det er nytænkende bæredygtighed,
og der er rift om de unikke produkter.
Igen i år er det et dommerpanel bestående af lokale erhvervsledere, der udpeger Årets Iværksætter. Kriterierne er blandt andet evnen til at have både
nyhedsværdi og vækstpotentiale.
Dommerpanelets begrundelser for valget af Relife Studio Aps er netop evnen
til at tænke nyt og fange tidens trend ved at se nye produkter i andre virksomheders affald.
Det unikke design er ganske enkelt gennemsyret af genbrugstanken og Relife
Studio producerer interiørprodukter på en måde, så alle kan forstå, hvad bæredygtighed betyder. Sidst men ikke mindst, så er der godt gang i salget og
dermed store vækstmuligheder.
Relife Studio har adresse i Hedensted og er en familieejet virksomhed med parret
Christine Hansson og Andreas Petersen bag roret. Interiørvirksomheden blev etableret i 2020 og bruger affalds- og overskudsmaterialer til bl.a. lamper, vaser og
skraldespande.
Virksomheden udspringer af modervirksomheden hl-repro, der blandt andet laver
storformatprint, eksempelvis valgplakater. hl-repro blev grundlagt af Christine
Hanssons farfar og er nu drevet af hendes far og onkel. Det er overskudspap og kanalplast fra familievirksomheden, de bruger til deres produkter, som alle er håndlavede.
Hos Christine og Andreas er der både stor glæde og stolthed over prisen som Årets
iværksætter:
”Det er vildt fantastisk og kommer som en stor overraskelse. Vi er kun et år gamle,
og alt er gået meget hurtigt. Vi er beærede over at få så fin en pris i Hedensted
Kommune, og samtidig glade for den opbakning, der gives til os iværksættere”, fortæller Christine Hansson og fortsætter
”For os handler det om at bruge så meget restmateriale som muligt, og i takt med
at flere og flere lærer os at kende, så skruer vi op for produktionen”.
Med til at hjælpe sig har Christine og Andreas 2-3 praktikanter fra kommunens ungeenhed - et samarbejde, der både gør godt for de unge og for virksomheden. Det
sociale ansvar går således hånd i hånd med bæredygtigheden.
Relife Studio at den sjette modtager af kommunens iværksætterpris.
Prisen blev overrakt tirsdag den 7. september kl. 15.30 hos sidste års vinder;
Mortens gastronomi. Med prisen fulgte et kunstværk af ArTart fra Hornsyld,
der skaber træfigurer skåret med motorsav.
For mere information:
Prisvinder, Christine Hansson, tlf. 4019 0335
Erhvervschef, Carsten Steffensen, tlf. 4084 0426

