Företag för en
hållbar värld
Vägen ut! kooperativen har
11 sociala företag med en
omsättning på 32 Mkr om året.
Vi är drygt 100 anställda.
De flesta av oss har gått från
bidragstagare till företagare.
Fler än 200 personer deltar i
det dagliga arbetet.
Våra företag finns på flera håll
i landet och sprids genom
social franchising.
Alla våra företag har dubbla
uppdrag. Dels säljs miljövänliga
produkter och tjänster. Dels
skapas arbete åt människor
som inte kommer in på
arbetsmarknaden.

Kajskjul 46
Vi driver textiltryckeri, träningskök, Gröna tjänster, tvätt, Re-do & Re-furn
Design dvs återanvändning av textil och möbler. Vi arbetar också för att
integrera människor som av olika anledningar hamnat utanför den ordinarie
arbetsmarknaden.

Re-do & Re-furn Design
Vi tar vara på textil och möbler och gör nytt av gammalt. Det kallar vi Re-do &
Re-furn Design. I vår syateljé tillverkar vi allt från kläder, kuddar och mattor till väskor
och förkläden. Inom Re-furn renoverar vi gamla möbler och gör dem unika.
Vi förverkligar gärna dina idéer och beställningar. Endast fantasin sätter gränser.
Besök vår web shop: webshop.vagenut.coop

Träningskök
I vårt träningskök lagar vi mat och äter tillsammans varje dag.

Tvätt
Vi tar emot tvätt såväl drop in som på löpande avtal.

Konferens i en kreativ miljö
Besök vår web shop
webshop.vagenut.coop

Konferera hos oss med utsikt över hamnen och dess spännande aktivitet.
Vi serverar kaffe, lunch och erbjuder en rundtur i vår mångfacetterade verksamhet.

Textiltryck
Utöver kvalitativa produkter och bra priser tar vi både socialt och miljömässigt ansvar.
Här kan du beställa textiltryck med miljövänligare färger på rättvisemärkta ekotextilier.

Gröna tjänster
Gröna tjänster åtar sig såväl stora som små uppdrag. Vi arbetar både i offentlig miljö och
i privata trädgårdar. Kompetens inom trädgårdsskötsel, trädbeskärning, plattsättning,
rivning men även flyttstäd och röjning. De flesta av våra tjänster omfattas av RUT och ROT.
Vägen ut! Kajskjul 46
Besöksadress:
Fiskhamnsgatan 41 C
414 58 Göteborg
www.vagenut.coop
Postadress:
Fiskhamnsgatan 41 D
414 58 Göteborg

Frågor och offerter
Kontakta oss om du har frågor eller vill ha offert.
• Kajskjul 46
Tel 010-707 93 50
kajskjul46@vagenut.coop
• Tryckeriet
Tel 010-707 93 56
textiltryck@vagenut.coop
• Gröna tjänster
Tel 010-707 93 53
gronatjanster@vagenut.coop

