
Brug det igen og igen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 Foto fra www.recyclart.org 
 

Der er mange gode grunde til at genbruge i stedet for at smide ud og købe nyt. Hensynet til 

pengepungen synes oplagt, men også hensynet til miljøet vejer tungt, for som det står 

formuleret i ”Det bæredygtige Albertslund”: ” Kloden er ikke stor nok til, at vi kan bruge løs 

i det uendelige. Derfor er den bæredygtige by en kredsløbsby”.  

Og er man kreativ, kan man oven i købet skabe noget unikt.  

I denne folder kan du få inspiration og viden om hvor og hvordan, du i Albertslund kan øge 

dit genbrug.    

Agenda Center Albertslund 

www.agendacenter.dk 

For et bæredygtigt Albertslund  

http://www.recyclart.org/
http://www.agendacenter.dk/


Fra nabo til nabo 
 

I Albertslund er der flere muligheder for, både at komme af med de ting andre kan få glæde 

af og selv anskaffe sig brugte ting.  

 

Møbler, service og legetøj 
I flere boligområder er der 

genbrugsgårde, hvor man også 

kan aflevere og hente møbler, 

service, legetøj og andet man 

ikke selv kan bruge mere, men 

som naboen måske lige står og 

mangler. 
Sådanne genbrugsgårde findes 

i bl.a. 4 Syd, Hedemarken, 

Galgebakken, 4 Nord og 

Hyldespjældet. Genbrugsgård-

ene er kun for områdets 

beboere. Fælles for stederne 

er, at de drives af frivillige 

beboere 
Genbrugshallen i 4 Syd, der drives af frivillige beboere. 

 

Tøj og bøger 
Andre steder har man indrettet 

et lokale til at aflevere og hente 

brugt tøj, det findes f.eks. i 

Morbærhaven, Toften, 

Galgebakken, Hyldespjældet 

og Lange Eng.  

 

Og endelig er der steder med 

bogreoler på vaskeriet eller i 

fælleshuset, hvor man kan 

aflevere sine bøger og tage 

nogle andre med hjem. 

 

 
Genbrugsgruppen i Morbærhaven 

 

Hvad med der, hvor DU bor? 
Hvis du har lyst til, at der skal være et lignende tilbud i dit boligområde, så kontakt 

Agendacenteret og vi vil hjælpe med at undersøge muligheden for at etablere et sted.  

 

 

 



Kommunens Genbrugsstation 
På kommunens Genbrugsstation er opstillet en container til Direkte Genbrug. Her kan du 

stille dine egne ting ind, ligesom du kan se, om der er noget, du selv kan bruge. 

Genbrugsstationen ligger Gadagervej nr. 23 og har åbent alle ugens 7 dage fra kl. 10-17.  

 

Bytte bytte købmand… 
 

Du kan selv arrangere en 

tøjbyttedag enten i dit 

boligområde, blandt dine veninder 

eller i vuggestuen.  

Eller du kan arrangere 

legetøjsbyttedag i børnehaven. 

 

I flere boligområder er der 

tradition for et (eller flere) årligt 

loppemarked, det er der f.eks. i 

Hyldespjældet, i VA Vest, Bæk- 

og Fosgården og i Herstedøster. 

Nogle er kun for beboerne, andre 

er åbne for alle og annonceres ofte 

i AP.    Børneloppemarked i Hyldespjældet www.tobber.dk 

 

Der er også et par tilbagevendende store loppemarkeder i Albertslund, som f.eks. 

Børneloppemarked, som hver sommer arrangeres af Centerforeningen – hold øje med 

Albertslundposten.  

 

Du kan selv arrangere loppemarked og sætte en notits i Albertslundposten.  

 
 

Skal du købe nyt – så køb gammelt 
 

Genbrugsbutikker 
Rundt om i byen finder du genbrugsbutikker, der sælger brugte ting. Det sker bl.a. i 

Genbrugsbutikken i Kanalen, Genbrugskælderen i Solhusene og HC Genbyg i Herstedøster.  

 

I Genbrugsbutikken i Kanalens 

kvt. 102 kan du aflevere tøj, 

service, sko, dvd’er, legetøj og 

nips i kommission. Butikken 

tager 25 %, som doneres til 

velgørende formål. Butikken 

har åbent for salg og 

indlevering tirsdag, onsdag og  

Genbrugsbutikken, Kanalens kv. 102                          torsdag fra 13-17.  

http://www.tobber.dk/


Internettet 
Der er flere hjemmesider, der formidler køb og salg af brugte ting – f.eks. Den Blå Avis: 

www.dba.dk og Genbyg, som sælger brugte byggematerialer og lamper: www.genbyg.dk 

Du kan også bruge internettet til at søge efter loppemarkeder i nærheden. 

www.markedskalenderen.dk  

 

Doner dine ting til et godt formål 
Flere institutioner med velgørende formål, vil meget gerne tage imod tøj og møbler. Det 

drejer sig f.eks. om Kofoeds skole: www.koefoedsskole.dk og Hjælpeløs, som har 

hovedsæde i Albertslund: www.hjælpeløs.dk 

 

Giv ”affaldet” ny liv 
I Høje Tåstrup ligger et reparationsværksted, der 

reparerer tv, computere, køkkenmaskiner og 

cykler. Find kontakt og telefonnumre på 

www.mec-ht.dk under affaldsforebyggelse og 

reparation. 

 

 

 

 

 

 

 
Reparationsværkstedet i Miljø- og Energicenteret Høje Tåstrup  

 

Det er blevet IN at ”upcycle” – at give ”affald” nyt liv og funktion. 

 

Tag et kig på www.recyclart.org og lad dig inspirere.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bademåtte af korkpropper fra www.recyclart.org  Ur af cykelhjul fra www.recycleart.org 

 

God fornøjelse! 

http://www.dba.dk/
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http://www.recyclart.org/
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