
Vi behøver ikke alle have det hele 

– når vi li’ så godt kan dele 
 

 

Bøger, musik, spil og film låner vi på biblioteket. Men hvorfor låner vi ikke andre 

ting, som vi kun bruger engang i mellem? Haveredskaber, værktøj, campingudstyr og 

cykelanhænger er eksempler på noget, mange af os bruger, men som regel kun en 

gang i mellem. Derfor ville vi med fordel kunne låne os frem i stedet for at købe nyt. 

Og faktisk bliver det mere og mere populært at låne af hinanden. 

 

Det er godt at låne i stedet for at købe. Der bruges ressourcer til produktionen af alle 

nye produkter. Selvom mange materialer (heldigvis) genanvendes, så skal der også 

nye materialer til. Der til kommer energiforbruget med afbrænding af fossile 

brændstoffer i produktionen, forarbejdningen og transporten. På bundlinjen er det 

derfor skidt at købe produkter, der alligevel ender med at stå og samle støv. Samtidig 

er det også godt for privatøkonomien at deles om udgifterne. 

 

Det er altid nemmere at låne af naboerne, hvis man også selv tilbyder noget. Så vil du 

være med på låne-bølgen, kan du begynde med at fortælle naboerne, hvad du selv 

låner ud, eller opsætte en seddel et sted, hvor der kommer mange naboer forbi. 

 

I Agenda Centeret vil vi gerne 

være med på låne-bølgen, så nu 

låner vi også noget ud. Dels en 

el-cykel, dels en batteridreven 

græstrimmer og dels en batteri-

dreven motorsav. Alle tre ting er 

gratis at låne. Vi har valgt at 

udlåne batteridrevne have-

redskaber, fordi de forurener og 

larmer mindre en benzindrevne, 

og el-cyklen udlåner vi, fordi den 

er et godt alternativ til bilen - og så kan du prøve, om det er noget for dig. 

 

Ring til Agenda Centeret på tlf. 43 62 20 15 eller skriv til madsen@agendacenter.dk, 

hvis du er interesseret i at låne noget af os. 

Med venlig hilsen 

Agenda Center Albertslund 

”For et Bæredygtigt Albertslund” 
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