
GENBRUGSLOPPERNE



GENBRUGSLOPPERNE

SÅLEDES FUNGERER DET:

SORTERING AF INDLEVEREDE GENSTANDE PÅ GLADSAXE GENBRUGSSTATION
SØNDAG KL. 12.00 – 15.00 og KL. 16.00 – 18.00 
ONSDAG KL. 16.00 – 18.30
FREDAG KL. 16.00 – 18.30  



GENBRUGSLOPPERNE

SÅLEDES FUNGERER DET:

LOPPEMARKEDET  
LØRDAG – Vi mødes senest kl. 9.00 (morgenmad fra kl. 8.00)
Loppemarkedet er åbent KL. 10.00 – 13.00 

ALT SÆLGES TIL BEDST MULIG PRIS 
->IKKE SOLGTE EFFEKTER OVERDRAGES TIL NÆSTE UGES SÆLGERE.  



GENBRUGSLOPPERNE

DER ER INGEN ANDRE MÅDER 
VI KAN TJENE SÅ MANGE 

PENGE TIL GRUPPPEN PÅ SÅ 
KORT TID 

DKK 15 000 – DKK 30 000 
PR GANG

-> TIMELØN CA DKK 100 

JO FLERE VI ER

JO HURTIGERE 
GÅR DET

JO BEDRE SERVICE 
TIL KUNDERNE

FLERE 
PENGE 

LOPPEMARKEDERNE 
KAN KUN AFHOLDES, 

HVIS DER ER 
OPBAKNING FRA 

FORÆLDRENE

!



GENBRUGSLOPPERNE

GLADE LEDERE



Tømning sker søndag, onsdag og fredag.

• Trailer(e) hentes ved Grønnegården, Transformervej 3, og der køres til genbrugspladsen på 
Turbinevej. Nøgle til lågen på Grønnegården udleveres efter aftale.

• I "Direkte Genbrug"-skuret på genbrugspladsen er et skab med veste. De veste skal bæres, så alle 
kan se at man har lov til at tømme skuret.

• Koden til skabet er 627. Hvis der er mange besøgene på pladsen må kun bilen med trailer må være 
på pladsen. Andre biler sættes på P-pladserne udenfor.

• Skuret skal tømmes for genstande:

• Indholdet skal sorteres i ting der kan sælges, som køres til Grønnegården og sættes i de afdelinger 
hvor det hører til. Det skal i første omgang ikke sættes pænt op, bare det er i den rigtige afdeling. Se 
kort over afdelinger.

• Ting som ikke er salgbare skal smides ud i de rette containere på genbrugspladsen. Spørg gerne 
pladsfolkene.

• Det kan godt være svært at vurdere hvad vi kan sælge og hvad der ikke er nogle penge i, men 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. (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 få hentet det sidste læs inden da.

GENBRUGSLOPPERNE - sådan foregår det:



Hvad kan vi ikke sælge?

Disse ting sorteres fra og smides i containerne på genbrugspladsen.

• Klaverer (de er ganske simpelt for tunge og sælger ikke)

• Leksika (bogklub)

• Billedrørsfjernsyn (undtagen f.eks. B&O i god stand)

• Hårde hvidevarer

• Tøj og sko

• Almindelige urtepotteskjulere
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Salg foregår om lørdagen.

• Vi mødes mellem klokken 8 og 9 på Grønnegården, hvor det aftales hvilken afdeling man skal stå i.

• Parkering skal ske ude på Transformervej.

• De indkomne ting sorteres og sættes pænt op, så de er klar til salg klokken 10.

• Gangarealerne skal friholdes for varer af hensyn til brandsikkerheden

• Der spises morgenmad. Undervejs aftales det hvilken afdeling man skal stå i og der uddeles 
byttepenge og salgsveste.

• Afspærringen ved indgangen opstilles senest kl. 9:00 og alle der prøver at komme ind før afvises 
med det samme. Der åbnes præcis kl. 10:00 (ellers bliver nogen sure). Pas på nogle købere har 
megen fart på for at komme ind.

• Café. Der laves kaffe og koges vand til te som hældes i termokander. Kager skæres ud. Lav et 
prisskilt (5-10kr pr kop eller stykke). Sørg for rene kopper, tallerkner og servietter samt sukker og 
mælk. Flere kopper og tallerkner kan evt. hentes i køkkenafdelingen. Hvis det er godt vejr kan der 
sælges udenfor. Vores børn synes det er skægt at sælge og servere kaffe, te og kager. Sælgerne 
bliver glade hvis der er nogen der kommer rundt og tilbyder kaffe (efter den første times tid).
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Salget kl. 10-13.

• Vær i godt humør og prøv at lade kunden komme med en pris først. 

• Hvis ikke så spil hellere ud med en lidt høj pris og vær så klar til at gå ned i pris.

• Tænk på det arbejde der har været med sortering, transport og opstilling så sælg normalt ikke ting til 
under 5 kr. Slå evt. flere ting sammen til 20-40 kr.

• Når det er sagt så sælg hellere til en lidt lav pris og få en glad kunde end ikke at sælge. 

• Tænk på at folk har forskellig smag, så selv om du ikke kan lide en ting, kan det godt være at andre 
kan.. 

• I begyndelsen er der altid mange (halv)-professionelle opkøbere så sæt prisen lidt højt.

• Du må KUN sælge ting fra det område, du er placeret i

• Sørg så vidt muligt for, at kunderne ikke spiller forskellige sælgere ud mod hinanden – spørg evt. de 
andre sælgere, om de allerede har givet en pris.

• Vær på udkig efter tyve!

• Hyggesnak med kunderne når der er tid til det og ros dem for at have gjort et godt køb!

• Igen – vær i godt humør og giv kunderne en god oplevelse.

• Brug ledig tid (typisk efter kl. 11) til at rydde op/rokere om på ting i afdelingen (men smid ikke ting ud).

• Efter oprydning og optælling af dagens omsætning slutter vi omkring 13.30.
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GENBRUGSLOPPERNE - Grønnegården:
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Afdelingerne.

• Skatkammeret: Varer der vurderes til at have stor værdi

• lampeafdelingen Her hænges pendler, loftlamper og lign. op i nettene, mens bordlamper stilles i 
reoler og på borde. Elektriske apparater testes så vidt muligt og stilles i reolerne med ledninger rullet 
op.

• Indeliv (blandet bl.a. tasker og værktøj) m.m. stilles i reolerne. Hvis der ikke er plads til alt smides 
det dårligste ud. Det undersøges om store ting er intakte.

• I legetøj sorteres tingene og stilles pænt. Sørg for at ting til små børn også kan ses og røres af dem. 
Vores børn er normalt gode til at sælge legetøj.

• møbler Sofaer, stole og borde arrangeres så vidt muligt i grupper. Alle usamlede ting samles eller 
også smides de ud. Tæpper hænges op på stænger eller over en sofaryg. Kontorstole  og 
spisebordstole der ikke er plads til omkring et spisebord sættes ind i reolen.

• Billeder og rammer. Pæne billeder og billeder med guldramme hænges så vidt muligt op. 
Billedrammer med itu-slået/revnet glas og alu-rammer af dårlig kvalitet kasseres.

• Bøger, videobånd, DVD, CD og plader. Stil bøgerne pænt og kun i eet lag. Smid dubletter ud og 
saml serier. Fjern gamle CD/DVD’ere til højre side af hylderne og sæt nye ind fra venstre.

• I TV og elektronik stilles tingene på borde og reoler. Afprøv så mange apparater som muligt og smid 
defekte ud. Rul ledninger op. Sørg for at det er let at afprøve ting inden salg.

• I containeren findes cykler, haveredskaber og lign. Sæt de fleste ting udenfor og ryd op i 
containeren.
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