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Hvad?

Hvem?

Genbrugsloppemarked
i uge 46 - 2017.
Alle indtjente penge
går direkte til
spejderarbejdet.
Alle der har lyst til at
give en hånd med:
forældre, spejdere,
ledere m.fl.

HUSK børn godt
kan være med og
hjælpe til!
Hvorfor?

Hvordan?

Erfaring?

En vigtig del af spejdernes værdigrundlag er, at vi værner om naturen, tager
ansvar, lærer samarbejde og er gode kammerater. Gennem genbrugslopperne
kan vi som forældre, sammen med vores børn vise, at det ikke kun er tom tale.
Vi støtter aktivt børnenes spejderarbejde, sparer naturen for affald og
udnytter eksisterende ressourcer i stedet for blot at købe nyt.
Gennem ”learning by doing” møder vi nye mennesker, har det sjovt og tjener
samtidig en god skilling til spejdernes mange aktiviteter.
Der kommer mange effekter ind på genbrugspladsen. Det bedste skal sorteres
fra og køres over på Grønnegården, Transformervej 3. Der vil være nogle
erfarne der leder slagets gang de enkelte dage, men der er mulighed for at
hjælpe til søndag, onsdag, fredag og lørdag.
Til salget plejer vi at være omkring 20 personer. Salget er lørdag den 18.
november.
For at hilse på hinanden og for hyggens skyld starter vi med fælles
morgenmad fra kl. 8.
Under salget vil vi gerne sælge kaffe og kage, og hertil har vi brug for nogen til
at bage kager. Denne dag forventer vi at slutte ca. kl. 13.30.
Se detaljer på næste side.
Der kræves ingen særlig erfaring. Vi instruerer i hvordan det foregår. Se mere
på næste side.

Det er sjovt!

Tilmelding Klik ind på gruppens hjemmeside

www.soeborggruppe.dk/loppe og tilmeld jer.
Spørgsmål Evt. spørgsmål bedes rettet til Mette Axelsen, tlf: 26845249
Mødested Søn- og hverdage: Turbinevej 10, Herlev
Lørdage: Grønnegården, Transformervej 3.
Se billeder og kort på www.genbrugslopperne.dk
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Genbrugsloppernes arbejdsopgaver:
Tømning sker søndag, onsdag og fredag.
Arbejdet går ud på at sortere de indkomne ting i skuret "Direkte Genbrug" på genbrugspladsen og køre de salgbare ting til
Grønnegården, Transformervej 3
Efter aftale afhentes trailer(e) ved Grønnegården og der køres til genbrugspladsen på Turbinevej. For at pladsfolkene kan
adskille os fra almindelige brugere, skal vi bære gule veste, som findes i skabet til venstre for indgangen. Der vil være en
ansvarlig på pladsen som kender koden. I nødsfald kan man ringe til Jesper på mobil 23 11 31 07.
Kun bilen med trailer må være på pladsen. Andre biler sættes på P-pladserne udenfor. Følg pladsfolkenes anvisninger.
Sådan tømmes skuret for genstande:
- Ting der vurderes at være salgbare pakkes i traileren. Denne vurdering er meget subjektiv, men som hovedregel
skal man ikke medtage effekter som er helt defekte.
- Ting som ikke vurderes salgbare smides ud i de rette containere på genbrugspladsen. Spørg gerne pladsfolkene.
Som sagt kan det være svært, at vurdere hvad vi kan sælge, og hvad der ikke er nogle penge i. Brug din sunde fornuft,
og skæv til nedenstående liste over ting vi ikke kan sælge.
NB: Skuret skal så vidt det er muligt tømmes HELT og fejes efterfølgende. (Skolebænkene og net-vognene skal blive
stående)
Genbrugspladsen lukker klokken 18 alle dage og pladsfolkene vil naturligvis gerne hjem, så man skal sørge for at køre
det sidste læs ud inden da.

Hvad kan vi ikke sælge?







Klaverer (de er ganske simpelt for tunge og sælger ikke)
Leksika (bogklub)
Billedrørsfjernsyn (evt. undtaget f.eks. B&O i meget god stand)
Hårde hvidevarer
Tøj og sko
Almindelige urtepotteskjulere

Salg foregår om lørdagen.
Vi mødes mellem klokken 8 og 9 på Egegården, hvor salgsafdelingerne fordeles go morgenmad spises.
Inden salget åbner kl. 10, finsorterer vi de indkomne ting og sætter dem pænt op. Der vil være nogen som har prøvet det
før, så spørg dem, om hvordan det skal gøres, hvis du er i tvivl. Mere information kan også findes på gruppens
hjemmeside: http://soeborggruppe.dk/loppe.
Selve salget er åbent fra 10-13, og der er som regel mulighed for at få sig en hyggelig snak med kunderne og en kop
kaffe/te. Specielt efter den første time, hvor der godt kan være travlt.
Efter lukning sørger vi for at rydde op i den afdeling vi har stået i, pengene fra salget indsamles og dagens omsætning
gøres op. Når hallen ser lige så pæn ud, som vi gerne vil modtage den, slutter vi omkring 13.30.

