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REPARATIONSNETVÆRKET  
http://reparationsnet.wordpress.com   

  
 

Det Økologiske Råd. Tlf. 33 15 09 77 

Lone Mikkelsen: lone@ecocouncil.dk eller Ulla Skovsbøl: ulla@ecocouncil.dk 

 

Reparationsværkstedet Høje-Taastrup Tlf 43 30 42 00, 

Knud Anker Iversen mec@mec-ht.dk. 

 

      
REPARATIONSNETVÆRKET  
 
     Mere reparation  Mindre affald  

 

REPARATIONSNETVÆRKET  
 
Vi smider tonsvis af udstyr ud hvert eneste år, fordi 

det ikke virker mere. I 2012 kasserede vi i 

Danmark mere end 26.000 tons IT- og teleudstyr. 

 

I EU smed vi 11 millioner tons elektronik ud. Noget 

elektronikskrot er op til 1000 år om at blive 

nedbrudt, det indeholder farlige kemikalier, som 

skader miljøet og kostbare råstoffer, som går tabt. 

 

Det elektroniske affald hober sig op på 

genbrugspladserne, og selv hvis råmaterialerne 

bliver genanvendt, er der et stort spild af 

ressourcer.  

 

I mange tilfælde kan printeren, computeren eller 

radioen repareres og bruges længe endnu – tit for 

små midler. 

 

Reparationsnetværket arbejder for at fremme 

reparation og stoppe spild af ressourcer.   

 
  
 
 
 
 
 
Foto: Repair Cafe Vesterbro, 

Reparationscafeen Skt. Kjeld, 

Reparationsværkstedet Høje-Taastrup. 
 

 

 

mailto:lone@ecocouncil.dk
mailto:ulla@ecocouncil.dk
mailto:mec@mec-ht.dk


 

 

      FORMÅL MED NETVÆRKET  

 OPLYSE OM REPARATION  

 RÅDGIVE OM REPARATION 

 STØTTE ANDRE I AT KOMME I  

GANG MED REPARATION 

 INDSAMLE VIDEN OM DE 

PRODUKTER, DER ISÆR ER 

MIJØFORDELE VED AT REPARERE 

 SKABE NETVÆRK 

 BIDRAGE TIL, AT REPARATION 

BLIVER ET LETTERE VALG  

. 

REPARATIONSNETVÆRKET  
Mere reparation – mindre affald  

Reparationsnetværket er et netværk for 

organisationer, virksomheder og 

enkeltpersoner, der arbejder for 

at fremme reparation og få flere til at 

reparere mere i stedet for at smide ud. 

Netværket har særligt fokus på elektronik.  

Reparationsnetværket arbejder for at 

fremme initiativer, som gør det nemmere 

og mere oplagt at få repareret ting, når de 

går i stykker i stedet for at smide væk.  

 

Reparationsnetværket formidler viden og 

gode ideer, som kan inspirere til mere 

ressourcebevidst forbrugeradfærd. Det 

Økologiske Råd, Miljø- og EnergiCenteret 

i Høje-Taastrup og Storskrald.dk står bag 

initiativet i samarbejde med Copenhagen 

Resource Institute og Amager Ressource 

Center.  

Initiativet støttes af Miljøministeriets 

Grønne Ildsjæle Pulje. 

 

reparation  
   den bedste vej til  
bæredygtigt forbrug  

VÆR SELV MED TIL AT STARTE  

REPARATIONSCAFEER OG 

REPARATIONSVÆRKSTEDER  

GRATIS STARTHJÆLP I 2014  
 

Vil du starte en reparationscafe, et 

reparationsværksted eller en anden 

aktivitet, som fremmer reparation? 

Så kan du få hjælp gennem 

Reparationsværkstedet på Miljø- og 

EnergiCenteret i Høje-Taastrup, som er 

med i Reparationsnetværket.  

Genbrugspladser, jobcentre, 

boligafdelinger, cafeer og lignende, som 

tænker på at starte reparation i større eller 

mindre omfang, kan gratis trække på 

reparationsværkstedets mangeårige 

erfaring. Udgiften dækkes af Den Grønne 

Ildsjælepulje. 

 

Konktakt Knud Anker Iversen på tlf.  

43 30 42 00 eller mail mec@mec-ht.dk 

LÆS MERE PÅ NETVÆRKETS BLOG: 

http.//reparationsnet.wordpress.com 

 

 

BRUG REPARATIONSGUIDEN.DK  
NÅR NOGET GÅR I STYKKER   

 

 

 

Som en del af Reparationsnetværkets indsats i 2014 

bliver reparationsguiden.dk opdateret og ajourført og 

designet bliver tilpasset til mobiltelefon og tablet. Tjek 

det allerede nu: www.reparationsguiden.dk 

 

 

Tilmelding og information om Reparationsguiden: 

Tlf: 27 89 82 12 - mail@storskrald.dk 

Reparationsguiden.dk  

er en fortegnelse på nettet 

over virksomheder og 

forretninger i Danmark, 

som har deres eget 

reparationsværksted, der 

kan reparere dine ting - 

også selvom du ikke har 

købt produktet det 

pågældende sted og selv 

om garantien er udløbet.  
 

DET ØKOLOGISKE RÅD  

… står for projektledelsen  i 

Reparationsnetværket. Lone 

Mikkelsen er koordinator: 

lone@ecocouncil.dk.  

Det Økologiske Råd er en 

miljøorganisation, som 

arbejder med en række 

miljøpolitiske emner – bl.a. 

affald og ressourceudnyttelse.  

REPARATIONSVÆRKSTEDET  

…på Miljø-og EnergiCenteret i 

Høje-Taastrup er primus motor i 

projektet. Arbejdet udføres af 

frivillige og flexjobbere. 

Værkstedet har eksisteret siden 

2001. Det udbygger nu sine 

faciliteter i forbindelse med 

projektet og påtager sig 

konsulentopgaver og rådgivning 

af andre, der vil i gang med 

reparation.  

Kontakt Knud Anker Iversen  

mec@mec-ht-dk 

STORSKRALD.DK  

…driver websiden 

reparationsguiden.dk. Det er en 

fortegnelse over virksomheder 

og forretninger med eget 

reparationsværksted. Guiden 

bliver opdateret og ajourført 

som  led i 

Reparationsnetværkets arbejde. 

Kontakt: mail@storskrald.dk  

. 
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