
 

 

Låne, dele og bytte 

- eksempler i Albertslund 

 

Hæftet er et inspirationskatalog. Det beskriver nogle af de 

mange dele-, bytte- og låneordninger, der findes i 

Albertslund.  

 



 

Boligområder 
 

VA 4 Syd (lejeboliger) 

I VA 4 Syd udlånes borde og 

stole fra genbrugspladsen. En 

gruppe frivillige står for 

fællesspisning om torsdagen. De 

har også en gruppe, der røger 

fisk i en fælles røgeovn.  

 

 

Galgebakken (lejeboliger) 

 

I Galgebakken udlånes værktøj, 

symaskine, stiger, trillebør, borde og 

stole, weekend-børneseng og meget 

andet. Der er en ansat, der blandt 

andre opgaver også varetager udlåns-

ordningen. I Galgebakken er der 

også mulighed for at låne et 

autoværksted. De har et spisehus, der 

drives af frivillige, og så uddeles der årligt strædepenge, som de enkelte 

stræder kan bruge til en trillebør, skovl, sommerblomster, flagstang mv.  

 

Morbærhaven (kollegie) 

Beboerkontoret udlåner værktøj og 

haveredskaber i alle afskygninger, udendørs 

spil og underholdning. Bytteinitiativ med især 

tøj, der sælges for et symbolsk beløb, da 

beboerne mener, at der bliver passet bedre på 

genbrugte genstande på den måde.  
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Hyldespjældet (lejeboliger) 

Udlån af værktøj til uden- og indendørs 

brug. Delehøns, deledrivhus, 

motionsrum, bordtennis, træværksted, 

keramikværksted, syværksted/kreaklub, 

cykelværksted og autoværksted.  

 

 

Cafe med ansat ”cafemutter”, 

der serverer aftensmad tirsdag 

og torsdag. Hyldespjældet har 

også et areal udlagt til 15 

beboerhaver, og et lammelaug, 

der henover sommeren opfeder 

to lam.  

 

 

Lange Eng (ejerboliger) 

Fællesspisning seks gange om ugen. Depotrum, der fungerer som 

byttecentral (rester sælges til støtte for Sierra Leone). Delebiograf med 

20 sæder og storskærm og HD-projektor. Multisal med ribber, 

tumleredskaber, minifodboldmål og musikanlæg. Finværksted med 

symaskiner, tavler, 

alskens male-, sy- og 

klippe-klistre-

dingenoter; café med 

bar, espressomaskine, 

legehjørne, klaver, 

sofahjørne, magasiner 

og pc til spil. 

Endvidere delekaniner 

og delehøns. 
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Hedemarken (lejeboliger) 

For 150 kr. pr. overnatning har 

beboerne mulighed for at leje et 

værelse til gæster på 

beboerhotellet (der består af fire 

dobbeltværelser).  

 

 

 

Røde Vejrmølleparken (ejerboliger) 

 

 

Omdrejningspunktet for låne-ordninger i Røde 

Vejrmølleparken er beboerbladet. I hver udgave 

findes en liste over beboere, der står for udlån af 

forskellige ting. Især værktøj og haveredskaber. Det 

meste udlånes mod en mindre betaling. 

 

 

 

Poppelhusene (ejerboliger) 

Som eksempel kommer her Poppelhusenes låneliste klippet fra deres 

hjemmeside: 

”Auto-trailer, El-afløbsrenser, el-hækkeklipper, motor-plæneklipper, 

kompressor, kompostkværn, 

plænelufter/mosfjerner, foldestillads, foldestige, 

havetromle, sækkevogn, el-kabeltromle, borde 80 

x 195 cm, løse bukke, borde 80 x 160 cm., faste 

ben, stole, hvidt service ”Atelier”, termokander,  
vinglas, øl- og portvinsglas.  

 

 



Lokaler 
De fleste boligområder i 

byen (bortset fra 

parcelhusområderne) har et 

fælleshus/beboerhus, hvor 

der holdes møder, laves 

fællesspisninger og 

arrangementer, men som 

beboerne også kan leje til 

private fester mm.  
 

Transport 
Albertslund Delebil 

Foreningen Albertslund 

Delebil har 150-200 

medlemmer og 20-25 biler. 

Bilerne er placeret på faste 

parkeringspladser rundt 

omkring i hele Albertslund. 

 

Agendacentrets el-cykel 

Agendacentret udlåner en el-cykel en 

til to uger ad gangen. 

 

Kommunens el-cykel ordning 

Som borger og pendler kan man låne 

en el-cykel af kommunen i tre 

måneder ad gangen. 

 

Mountainbike udlån på Stadion 

Albertslund Stadion har indkøbt 15 mountainbike cykler, som de låner 

ud. 
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Hus og have 

Værktøj 

Værktøj, som f.eks. save, boremaskiner, 

slibemaskiner og rystepudsere, kan lånes i 

mange boligområder. Agendacentret udlåner 

også en slagboremaskine.  

 

Målere 

Biblioteket og Agendacentret udlåner Spar-O-Meter (el) 

og biblioteket udlåner vandforbrugsmålere. 

Agendacentret udlåner radon-målere.  

 

Haveredskaber 

Agendacentret udlåner batteridrevne haveredskaber; hækkeklipper, 

motorsav og græstrimmer.  

 

Æblemost 

Både Danmarks Naturfredningsforening i Albertslund og 

Hedemarkens bibliotek afholder dage, hvor man kan 

presse sine æbler til æblemost.  

 

 

Frugt 

Rundt om i de enkelte boligområder, i 

byens parker og andre grønne områder 

står der en lang række frugttræer og -

buske, som er til fri afbenyttelse for 

hhv. beboere og borgere generelt.   
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Fælleshaver 

I nogle boligområder 

kan man få en lille 

beboerhave til 

grøntsagsdyrkning. Der 

er også flere 

nyttehaveforeninger i 

byen.  

 

 

 

Kultur 
 

Biblioteket 

På Albertslund bibliotek 

udlånes bøger, musik, film og 

spil. De har også aviser, blade 

og forskellige ”sundheds-

rygsække”.  

 

 

 

 

 

Bogbyttereoler 

I flere boligområder og på flere vaskerier 

er der bogbyttereoler. Der er også en ved 

Agendacentret, i Damgårdshave og på 

kommunens genbrugspladsen på 

Holsbjergvej. 
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Legetøj 
Biblioteket udlåner legetøj til børn.  

I Legeteket har børn mulighed for at 

komme og lege og låne legetøjet med 

hjem. 

 

 

Tøj 

 
 

I Hedemarken, Galgebakken og 

Hyldespjældet er der Tøj-bytte-

boder. 

I Kanalens Kvarter findes en butik 

med genbrugstøj. Giveren får en del af 

fortjenesten ved salg, resten går til 

socialt arbejde i området. 

 

 

Røde Kors i Albertslund er en klassisk 

genbrugsbutik drevet af frivillige. Overskuddet går 

til Røde Kors. 

 

Opstandelseskirken modtager brugt tøj, og forærer 

det videre til økonomisk trængte, der ikke har 

penge til at købe tøj for. 
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Drivhuset 

Drivhuset er byttestedet på kommunens 

genbrugsplads. Man afleverer det, man ikke 

selv kan bruge mere, men som stadig har en 

værdi, og kan tage  noget af det, de andre 

har afleveret.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Byttemarked 

Agendacentret og Kulturhuset 

Birkelundgaard afholder årligt 

byttemarked på Birkelundgaard. Man 

medbringer noget, og tager noget 

andet. 

 

 

Lokale genbrugsgårde 

På genbrugsgårdene i mange 

boligområder er der direkte 

genbrug. Her fra kan beboerne 

tage, hvad de kan bruge. 

 

Loppemarkeder 

Der er flere store tilbagevendende loppemarkeder i byen, og et væld af 

mindre loppemarkeder, arrangeret af boligområderne, private og 

foreninger. 
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Viden 

 

 

Gratis IT-kurser 

I VA 4 Syd holdes 

der hver uge gratis 

IT-kurser for alle 

beboere (nogen gange 

med fælles 

morgenmad)  

 

 

 

 

Internettet 
 

Facebook 

I flere boligområder er der stor 

bytte- , salgs- og 

udlånsaktivitet på Facebook.  

I Hyldespjældet/Galgebakken 

har de været nødt til at oprette 

en særlig bytte/salg side, for 

ikke at ”spame” afdelingens 

almindelige side  

 

 

 

 

 

 

 



 

Fælles dyr 
 

Delehøns 

I Hyldespjældet og Kirsebærgården har man i mange år haft delehøns. I 

2015 fik også Hedemarken delehøns. Hver familie passer høns en dag 

om ugen, og må så tage de æg, der er bliver lagt den dag. 

 

 
 

 

Store Vejleå Kogræsser- og Naturplejeforening 

 

 

Som medlem af 

kogræsserforeningen er man 

fælles om at købe, passe og 

aftage kødet fra de køer og får, 

som foreningen holder. 

 



 

Tjenester 
Der findes en lang række hjemmesider, man 

også kan benytte sig af lokalt. Eksempelvis: 

www.byhøst.dk 

www.sanker.dk 

www.pinterrest.com 

www.minbildinbil.dk 

www.resecond.com  

 

 

Nemme initiativer 
Det er nemt at komme i 

gang med at bytte.  

 

 

F.eks. er her en beboer i en opgang, der deler 

sine blade og magasiner inden de smides i 

papircontaineren, og en familie, der deler ud 

af havens overskudsfrugt. 

 

 

 

 

 

 

Agenda Center Albertslund, Kanalens Kvarter 32, 2620 Albertslund, 

Tlf.43 62 20 15, albertslund@agendacenter.dk, www.agendacenter.dk 

www.facebook.com/ILoveAlbertslund 
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