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BYT ET BRÆT
• Ide

– Bytteafdeling i Drivhus
– Vi vil udvide byttesortimentet i 

med rester af nye 
byggematerialer 

• Planlagte aktiviteter
– Istandsætte og indrette lager
– Integrere aktiviteten i den daglige drift 

og motivere og give medarbejderne 
ejerskab til projektet

– Samarbejde med virksomheder om 
leverance af materialer



BYT ET BRÆT
• Hvordan er processen forløbet 

indtil nu? Status?
– Lager/ værksted velegnet
– Forsigtig tilgang fra medarbejderne
– Tiltag er populært - de fleste materialer 

forsvinder hurtigt igen  
– Rummet virker ofte tomt 
– Stikprøve – antal besøg og materialer

• Udfordringer og barrierer
– Udskiftning af medarbejdere – mindre 

motivation
– Virksomhederne mangler incitament –

har travlt
– Samarbejde med virksomheder – GDPR 

regler

Estimat af 
stikprøver hverdage weekend

på en uge i 
alt

Besøg pr time 3 5 175
antal givere i alt 0 6 28
antal tagere i alt 3 2 44
genstande ind 0 28 131
genstande ud 5 9 100



BYT ET BRÆT
• Lige nu - aktiviteter

– Hjælp fra Naboskab – motivering af 
virksomheder
• barrierer /mulige incitamenter

– Pjece til uddeling på pladsen og ved 
miljøtilsyn på virksomheder

• Styrker og gevinster
– Startskuddet til mere fokus på direkte 

genbrug på genbrugsstationen
– Positiv respons fra borgerne, succesoplevelse 

for medarbejderne
– Vi understøtter en øget ressourcebevidst 

adfærd blandt brugere og medarbejdere



Tidsplan



Afsætning af storskrald

Ide

Afsætning af storskrald til frivillige 
foreninger, socialøkonomiske 

virksomheder (SØV) eller lignende, 
inspireret af projektet VOKS

Planlagte 
aktiviteter

Kortlægge potentielle aftagere med 
hjælp fra Agenda Centeret og deres 

netværk 
Opstart af 1-2 upcyclings pilotprojekter

Udarbejde en skabelon til en 
samarbejdsaftale



Afsætning af storskrald

• Hvordan er processen forløbet indtil nu? 
– Agenda Center gennemfører en kortlægning, 

viser kun få potentielle aftagere i 
Albertslund 

– Agenda Centeret trækker sig ud af projektet

– Workshop afholdes - kun deltagelse fra 
klubber – ingen foreninger viser interesse

– Vi beslutter at cykler og møbler er de 
fraktioner vi går videre med

– Forsøger afsætning til eksisterende 
socialøkonomiske virksomheder udenfor 
Albertslund, møder nye udfordringer

– Forsøger samarbejde med Materialegården 
om aktivering af borgere (forberede 
cykler/møbler med henblik på salg) – men 
borgerne møder ikke op



Afsætning af storskrald

ABC’s 
Socialøkonomisk 
virksomhed VOKS –
planter med omtanke, 
bliver en realitet

Samarbejdsaftale bliver 
udarbejdet med hjælp fra 
jurist
VOKS begynder at aftage 
genstande fra Drivhuset

Samarbejde starter 
med ABC’s 
cykelværksted i 
Damgården 
Vi starter salg af Albertslund 
Genbrugscykel 
Cykelværkstedet modtager 
reservedele fra kasserede 
cykler, hvor omkostninger og 
tab (metal) dækkes af 
cykelsalg
Cykelværkstedet hjælper 
købere af Albertslund 
Genbrugscykel med 
reparation og vedligehold

Lige nu - aktiviteter

Samarbejdsaftale med ABC’s 
cykelværksted under 
udarbejdelse



Tidsplan



Læringsrum for upcycling

Ide
Der kan skabes et læringsmiljø og 
materialelager til upcycling for SFO’er eller 
lignende i det Drivhusets formidlingsrum

Planlagte 
aktiviteter

Kortlægge hvilke institutioner der vil 
indgå i projektet
Afholde workshop med interesserede 
institutioner
Skitsering af mulige læringsforløb 
og indretning af rum



Læringsrum for upcycling
• Hvordan er processen 

forløbet indtil nu? 

– Kommunens 
miljøseminarer brugt til at 
starte dialog med 
institutionerne om ideen

– Første workshop med 
henblik på 
konceptudvikling for 
interesserede institutioner 
er afholdt med hjælp fra 
Naboskab 

– Positiv dialog med 
skoleområdet – aktivitet 
kan bruges som tilbud 
under Åben Uddannelse



Læringsrum for upcycling

Udfordringer og barrierer

Eksisterende læringsrum - for trange forhold, 
stor modstand

Corona nedlukning af institutioner og 
genbrugsstation betyder at projektet står stille 

marts/april i opstartsfase

Lige nu - aktiviteter

Afklaring af problemstillinger omkring køb af 
skurvogn

Hjælp til planlægning af skoleforløb - research 
af mulige konsulenter opstartet

Tids- og handleplan for indretning og 
ibrugtagning skal udarbejdes



Tidsplan



Skalering og impact

• Hvad kræver det, for at jeres case kan skabe endnu mere impact
fremadrettet og blive skaleret? 

– Ekstra medarbejder der kun varetager direkte genbrug

– Genbrugsområdet skal fremstå markant som signalværdi

– Udvide aftagegruppen for cykler – finde tilsvarende modeller for møbler



Skalering og impact

• Hvilke konkrete anbefalinger vil I give på det politiske niveau ift. til jeres casearbejde med cirkulær 
økonomi?

– Genbrugsstationens rolle skal gentænkes, så den tilpasses til den fremtidige cirkulære økonomi 

– Udsortering til genbrug og forberedelse til genbrug skal prioriteres over udsortering til genanvendelse
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