GENBRUG

Ødelagte ting
fik nyt liv i Repair
Café Gentofte
En kikkert, en flyverdragt, en elektrisk neglefil og et køkkenur. Det er blot nogle af de ting, der blev fixet, da
Repair Cafe Gentofte åbnede dørene til den første reparationscafé på Hellerupvej 24.
- Jeg har taget min amerikanske
brødrister med. Den har været i
stykker i mere end et år nu, og
hver gang jeg ser den stå i køkkenskabet, bliver jeg ærgerlig over,
at den ikke virker.
Jeanne-Kathe Remillard stiller
den store sølvgrå toaster på

bordet foran tingfixer Christen
Monberg, der hurtigt finder frem til,
hvorfor brødristeren driller.
Det nye initiativ Repair Café
Gentofte gør op med brug-ogsmid-væk-kulturen og vil vise
borgerne, at det kan være både
enkelt og hyggeligt at reparere i

stedet for at købe nyt. Frivillige
med et godt håndelag vil den første lørdag i hver måned tage imod
borgeres ødelagte tøj, elektronik
og alverdens andre ting, der er for
gode til at smide ud.
Den allerførste reparationscafe
blev afholdt på Hellerupvej 24 i

begyndelsen af november - og
udover Jeanne-Kathes brødrister blev godt 30 ting indleveret,
undersøgt og langt de fleste også
repareret.
- Jeg er så glad. Det er jo gået
over al forventning i dag. Vi har
fået repareret en masse gode ting,
og stemningen i lokalet er rigtig
god, siger Helle Overgaard, der
sammen med Ulla Skou og Christen Monberg har taget initiativ til
Repair Café Gentofte.
Reparationscafeen er en af de
frivillige initiativer, der skal styrke
bæredygtig livsstil i kommunen.
Medarbejdere fra Gentofte Kommune har været med til at løbe initiativer som Repair Café Gentofte i
gang – men den store ære skal de
frivillige have.
- Idéen er, at borgerne skal sidde
sammen med tingfixeren, mens
deres ting bliver repareret. På den
måde kan vi vise folk, at det ofte
er både nemt, hurtigt og sjovt at
reparere sine ting – og forhåbentlig
motiverer vi samtidig borgerne til
også at reparere deres ting derhjemme, siger Helle Overgaard.

Cafeen på Hellerupvej er en del
af Repair Café Danmark, og hver
måned bliver der afholdt reparationsarrangementer over hele
landet. Nogle af dagens gæster
havde da også før fået hjælp af
tingfixere andre steder i hovedstadsområdet – men de fleste besøgende er borgere fra lokalområdet, der benyttede sig af det gratis

Vi har fået repareret
en masse gode ting i
dag
- Helle Overgaard

tilbud om at få en elektroingeniør,
en håndarbejdslærer eller andre
med kreative evner til at give sine
ødelagte ting en chance til.
- Det er fantastisk. Jeg er så
taknemmelig. Nu skal jeg hjem
og riste brød, siger Jeanne-Kathe
Remillard, da hun efter en times tid
i cafeen tog afsted med brødristeren under armen.

FÅ HJÆLP PÅ HELLERUPVEJ
Har du en god, bæredygtig idé, som du ikke helt ved, hvordan
du kan gøre til virkelighed? Eller har du tid og kræfter til at kaste
dig ind i et bæredygtigt projekt, men ikke ved, hvad det skal
være? I begge tilfælde bør du kigge forbi Hellerupvej 24 tirsdage
kl. 13-18. Her kan du nemlig finde Gerald Maureschat, der er
bæredygtighedskoordinator i Gentofte Kommune og Karen
Stevnbak Andersen, der er Grøn Guide Gentofte, som vil guide
dig videre.

Jeanne-Kathe Remillard fik repareret sin amerikanske
brødrister i Repair Café Gentofte.
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- Vi vil gerne gøre det så enkelt og overskueligt som overhovedet
muligt at sætte bæredygtige initiativer i gang. Derfor rykker vi
fra rådhuset til Hellerupvej hver tirsdag, så byens borgere hurtigt
kan vende en idé eller en udfordring med os – og helst også få
glæde af de mange spændende mennesker og initiativer, der
allerede er i gang i bygningen.
Læs mere på bæredygtigtgentofte.dk.

