Boligområder i Albertslund med ordning for
Direkte Genbrug med frivillige beboere tilknyttet

Mulighed for direkte genbrug er væsentlig i bestræbelserne på at minimere
ressourceforbruget og nedsætte affaldsmængderne.
I folderen her kan du læse om 9 boligområder i Albertslund med en
ordning for direkte genbrug. Alle ordningerne eksisterer i kraft af frivillige
beboeres engagement.
Ordningerne bidrager tillige med socialt engagement og et naturligt
mødested for beboerne i bebyggelserne.
Søger du yderligere inspiration er du velkommen til at kontakte
Agendacenteret eller kontaktpersonerne i folderen her.
Med venlig hilsen
Agenda Center Albertslund

Hedemarkens Genbrugsgård
Startet i 1988
Kontakt
Stig Schønveller, afdelingsbestyr.
Søren Holm, ejendomsleder, 4362 3344

”Vi har et rigtig godt samarbejde
med ejendomskontoret og mangler
vi noget værktøj, får vi det med det
samme”, Stig Schønveller, frivillig
passer
af
Genbrugsgården
i
Hedemarken.

Åbningstider
Tirs. 12-14 (Drift), Tors. 18-20 (Frivillige), Fre. 12-14 (Drift), Søn. 10-12 (frivillige)
Sortering
Direkte genbrug: service, bøger, møbler, legetøj. De frivillige sorterer også andet
affald. Beboerne modtages i et sluserum, hvor de afleverer det medbragte, som de
frivillige sorterer. Der er 3 trækvogne til udlån
Passerordning
Gruppen består af 8 beboere fordelt på 2 hold. De tager 1 uge ad gangen.
Der er en varmestue med vask og toilet. De får arbejdstøj og sko, en årlig julefrokost
samt evt. ekskursioner. De frivillige er forsikrede og har været på farligt
affaldskursus. Gruppen bruger ca. 12-15.000 om året, inkl. værktøj.

Tøj og bogcafe
Startet feb. 2012.
Kontakt: Susan Fog, 2380 0076

Der er åbent søn. 10-13 samt tirs. 14- 17
De modtager tøj, sko, bøger og legetøj.
6 beboere passer stedet. Der er lavet en passerplan
under hensyntagen til, at nogle har lyst og mulighed
til at komme oftere end andre. Det fungerer fint.
Overskydende tøj gives til UFF.

VA 4 Syd
Kontakt
Henny Eilersen, 4364 1594

Åbningstider v. genbrugsgruppen
Torsdag 17.00-18.00 (marts-november)
Søndag 10-12

”Vi mærker tydeligt, at både
driften og beboerne er rigtig glade
for Genbrugsgruppens arbejde”,
Henny Eilersen, frivillig passer af
genbrugsgården i VA 4Syd.

Tidligere havde alle beboere nøgle. Fungerer meget bedre nu med faste åbningstider.
Sortering
Der er et stort lokale til
direkte genbrug, hvor
der både er møbler, tøj,
service, legetøj, småting
og bøger.
De gemmer kun det
pæneste.
Der er en trækvogn til
udlån.

Passerordning
Har
fungeret
siden
starten af 90’erne, hvor
Miljøgruppen passede
ordningen med direkte
genbrug.
Siden starten af år 2000
blev en genbrugsgruppe
dannet og der blev lavet
vagtplaner.

.

VA 4 Nord
Kontakt
John Kristensen, 2720 2834
Genbrugsgården har eksisteret siden
2008.
Åbningstider
Tirsdag kl. 17-18
Torsdag kl. 17-18
Søndag kl. 10-12

Sortering
De modtager service og nips, men
har ikke plads til møbler.
Al affald beboerne kommer med
bliver sorteret af de frivillige, hvilket
sikrer korrekt sortering.
De har en ”slagtebænk”, hvor
affaldet beboerne bringer ned
”slagtes” / neddeles.
Det meste affald neddeles herunder
madrasser o.a. Aluminium og
ledninger afsætter de selv og
pengene går til en frokost et par
gange om året.
Der er halvtag over en del af gården, dels så nogle af fraktionerne står i tørvejr og så
passerne kan stå i tørvejr selvom de er udenfor.

Passerordning
Der er 11 frivillige beboere tilknyttet,
der skiftes til at passe gården i hold på
3-4 personer. Der er 2 med det overordnede
ansvar.

”Flere af os kommer tit herned
selvom vi ikke har vagt, fordi
sammenholdet er så godt”, John
Kristensen, frivillig passer af
genbrugsgården i VA 4Nord.

Galgebakkens Genbrugsgård
Genbrugsgården har eksisteret i snart 20 år.
Kontakt
Annette Schrøder, 2381 8353

”Vores genbrugsgård har en
kæmpe social effekt, og det er lige
så vigtigt som miljøeffekten”,
Annette Schrøder, frivillig passer
af genbrugsgården i Galgebakken.

Åbningstider
Onsdag 16-18 (driften) og søndag 11-14 (frivillige)
Sortering
Der er et stort rum til Direkte
Genbrug og en skurvogn til
bøger
”Bogloppen”.
De
frivillige passere hjælper også
beboerne med at håndtere alle
de andre fraktioner. Farligt
affald afleverer de i en aflåst
box til videresortering af
driften.
Passerordning
Der er 16 frivillige beboere,
som skiftes til at passe
genbrugsgården om søndagen.
De har vagt ca. 2 gange i
kvartalet. Om onsdagen passes
genbrugsgården af driften.

Tøjcafeen
Eksisteret i 20 år.
Kontakt: Nina Vestergaard, 4364 5463
Åbningstider: Onsdag 16-18 og søndag 11-14
Der er 16-18 frivillige beboere, der skiftes til at passe Tøjcafeen, en om onsdagen og
to om søndagen. Ved spidsbelastninger og tit bare for hyggens skyld, står de dog tit
flere. Passerne har ca. 2 vagter om måneden inkl. en dag uden for åbningstid, hvor de
rydder op og sorterer tøjet. Overskydende tøj afleveres til Røde Kors.

Hyldespjældets Genbrugsgård
Har eksisteret i godt 20 år.
Kontakt
Povl Markussen, 2764 0594
Åbningstider
Tirs. 17-18 og søn. 13-16
Sortering
Der er et mindre rum til
møbler, nips, service o.a. Tøj
og
bøger
henvises
til
tøjbytteboden og bøger også
til vaskeriet. De frivillige
vejleder beboerne i korrekt
sortering. De hjælper med at neddele møbler og madrasser. Der er en bufferzone med
kasser til grovsortering, hvor beboerne kan aflevere metal, plast og ting til lodseplads.
Herfra finsorterer passerne det.
Passerordning
Der er 16 beboere, der inddelt i 4 hold skiftes til at passe genbrugsgården med 1
søndagsvagt pr. mdr. Herudover skiftes 6 til at tage vagterne om tirsdagen med 2 på
hver vagt.
Der er en skurvogn med varmestue og rum med værktøj.
De fleste har været på farlig affalds-kursus.
Man får et sæt arbejdstøj og der er en årlig udflugt / frokost. Herudover middag en
gang om året.

Tøjbyttebod
Kontakt: Victoria Dahl, 6073 7666
Åbningstid: Søndag 13-15
8 beboere skiftes til at passe tøjbytteboden med to på hver vagt.
Der modtages rent og pænt tøj samt bøger. Beboere kan komme i åbningstiden og
hente tøj og bøger.

Bogreoler på vaskeriet
På vaskeriet står et par reoler med bøger, man kan tage. Man kan altid aflevere brugte
bøger. En beboer holder orden.

Morbærhaven
Kontakt:Wenkina Weidner, 2289 2261,
Åbningstider
2 lørdage om mdr. kl. 14-16

”Jeg har i lang tid gået og været
frustreret over alle de gode ting, jeg
kunne se folk smed ud, og som andre
kunne have glæde af. Derfor
besluttede jeg at starte Genbrugen”,
Wenkina Weidner, frivillig passer af
Genbrugen i Morbærhaven.
Sortering
Tøj, ting og mindre møbler. Beboerne
skal give et symbolsk beløb for varerne
(højst et par kr.).
Passerordning
2 beboere passer stedet.
Overskydende ting doneres til Kofoeds
skole.

Kanalens kvt.
Kontakt: Bente Baudier, 2143 6220
Genbrugsbutikken i nr. 102 har åbent tirsdag, onsdag og torsdag kl. 13-17. Der er 13
beboere som skiftes til at passe butikken 1 gang om ugen. Man afleverer ting (tøj,
service, legetøj og nips) i kommission, hvor 25 % af indtægterne går til velgørende
formål. Man kan også donere ting. Alle kan benytte butikken.

Læhegnet / Nørreland
Der er 2 hylder i garagen, som beboerne bruger til at sætte brugbare ting på.

Toften
Kontakt: Tove Müller, 4364 9757. Et kælderlokale er indrettet til genbrugslokale.
Beboerne har fri adgang. Der er tøj, bøger og nips. 1 beboer holder orden.

Lange Eng
Der er et depotrum, hvor man kan aflevere direkte genbrug. En gang om året holdes
loppemarked og salget går til et godt formål.

Solhusene
Genbrugsbutik med salg i kælderen. Åbent Tirsdag 14.00 – 16.30
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