GRØNNE VÆRKSTEDER
De Grønne Værksteder er praktiske fællesskaber, der består af (primært) mænd med
vidt forskellige baggrunde, men med en fælles interesse for at engagere sig lokalt og
få noget fra hånden. Værkstederne er klimaomstilling i øjenhøjde.
De Grønne Værksteder er lige så forskellige som de frivillige mænd, der engagerer sig i
dem. Værkstederne har dog det til fælles, at det er praktiske fællesskaber, hvor
mændene samles om deres interesser for reparationer, teknik, klima, natur og energi.
Fælles er også at lokale borgere kan få hjælp til at reparere
alt fra køkkenmaskiner, cykler, møbler, symaskiner og
lamper til computere, TV-apparater, musikanlæg, støvsugere, hækkeklippere og legetøj.
Nogle værksteder tilbyder også energivejledning, andre
laver shelters og naturstier. Nogle sliber knive og klargør
haveredskaber, andre bygger nye ting ud af overskuds- og
genbrugsmaterialer.
Nogle har et samarbejde med den lokale genbrugsbutik
eller genbrugsplads, andre er en del af det lokale
kulturhus, bibliotek eller MakerSpace.
Etablering
Hos VedvarendeEnergi hjælper vi med etablering af værkstedet og støtter de frivillige
med stort og småt. I opstarten skal der blandt andet findes et egnet lokale, og de
frivillige skal indrette og købe værktøj til værkstedet – hvilket vi giver støtte til. Vi
hjælper også med hvervning af frivillige samt kommunikation på Facebook og i
lokalaviser. Alle grupper tilbydes egen hjemmeside og brochurer.
Nye værksteder bliver også en del af et spirende netværk af grønne værksteder, hvor
de frivillige kan få inspiration og viden på tværs af landet. I netværket arrangeres
interne besøg hos hinandens værksteder, fælles arrangementer, samt deling af viden
og erfaringer gennem hjemmeside, nyhedsbreve og DIY-videoer.
De Grønne Værksteder mødes typisk 1-2 gange om ugen, hvor de frivillige indretter
deres værksted, hjælper lokale borgere med reparationer og laver andre aktiviteter.
De Grønne Værksteder er del af VedvarendeEnergi, og etableres i samarbejde med
lokale partnere, herunder kommuner, boligforeninger, renovationsselskaber og andre
foreninger. Dertil er Repair Café Danmark og Reuse Aarhus faglige partnere. Etablering
af værkstederne er støttet af VELUX FONDEN.
Læs mere på: grønt-værksted.dk og ve.dk/om-os
Kontakt: Nilas Bay-Foged, projektleder
Mail: nbf@ve.dk
Tel.: 2082 8899

www.grønt-værksted.dk

