
Vi fejrer Københavns nye genbrugsområde, hvor du kan give og tage genbrugsting 
gratis. Vær med, når vi skyder genbrugs fællesskabet i gang for børn og voksne, unge 
og ældre. Husk ting, du ikke længere bruger –  andre kan få glæde af det. 

Program

Kl. 12.00 Velkommen og åbningstaler af  
 Marcus Vestager,  
 teknik- og miljøordfører (S) og medlem af BR 
 Jacob Simonsen,  
 direktør for Amager  Ressourcecenter, ARC

Kl. 12.30 Smag på lokale lækkerier 
 Der er gratis mad og drikke af økologiske og plante baserede varer

 Tag en tur rundt i den 500 m2 store delezone og  find ting, du står  
 og mangler.

 Gå på opdagelse i ’Møbler’, ’Byg-selv’, ’Lamper’, ’Legetøj’,  
 ’Alt til haven’, ’Stue’, ’Køkken’ og meget mere.

 Prøv værksteder, hvor du kan lave smykker og plantekasser,  
 arbejde med maling og plastik – alt sammen af genbrugsmaterialer.

 Hils på genbrugsvejlederne, som hjælper dig med at sortere de  
 ting, du afleverer

 Kl. 15.00 Værksteder og madboder lukker 

Husk – genbrugsstationen er åben hver dag

 Vermlandsgade Genbrugsstation,   
Hejredalgade 2-4, 2300 København S

@KBHdeler
#KBHdeler

Kom til   åbning 
og gør et 
 genbrugsfund

Lørdag den 9. oktober 2021  

kl 12.00 – 15.00



Vi fejrer Københavns nye genbrugsområde, hvor du kan give og tage genbrugsting 
gratis. Vær med, når vi skyder genbrugs fællesskabet i gang for børn og voksne, unge 
og ældre. Husk ting, du ikke længere bruger –  andre kan få glæde af det. 

Program

Kl. 12.00 Velkommen og åbningstaler af  
 Marcus Vestager,  
 teknik- og miljøordfører (S) og medlem af BR 
 Jacob Simonsen,  
 direktør for Amager  Ressourcecenter, ARC

Kl. 12.30 Smag på lokale lækkerier 
 Der er gratis mad og drikke af økologiske  
 og plante baserede varer

 Tag en tur rundt i den 500 m2 store delezone, hvor du  finder ting, du står  
 og mangler.

 Gå på opdagelse i ’Møbler’, ’Byg-selv’, ’Lamper’, ’Legetøj’,  
 ’Alt til haven’, ’Stue’, ’Køkken’ og meget mere.

 Prøv værksteder, hvor du kan lave smykker og plantekasser, arbejde med  
 maling og plastik – alt sammen af genbrugsmaterialer.

 Hils på genbrugsvejlederne, som hjælper dig med, om dine  
 medbragte ting er gode nok til genbrug.

 Kl. 15.00 Værksteder og madboder lukker 

Husk – genbrugsstationen vil fortsat være åben hver dag

 Vermlandsgade Genbrugsstation,   
Hejredalgade 2-4, 2300 København S

@KBHdeler
#KBHdeler

Kom til   åbning 
og gør et 
 genbrugsfund

Lørdag den 9. oktober 2021  
kl 12.00 – 15.00


