Partnerskab om etablering af
Grønne Værksteder
De Grønne Værksteder 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.
Nye partnere til Grønne Værksteder

Grønne Værksteder består typisk af mænd i alderen 60+år med interesse for klima og en lyst til at
engagere sig lokalt. Værkstederne er forskellige og aktiviteterne varierer afhængig af de frivillige,
men værkstederne har 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 TVapparater, computere, 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.
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 med afsæt i værkstedet.
Etablering

Hos VedvarendeEnergi hjælper vi med etablering af værkstedet og støtter de frivillige med stort
som småt – og hvor vi tilpasser det de rammer og ressourcer, som de lokale partnere bidrager med.
I opstarten skal der blandt andet findes et egnet lokale, og de frivillige skal indrette og købe værktøj
til værkstedet, og her giver vi økonomisk støtte, som de frivillige selv råder over. Vi hjælper også
med hvervning af frivillige samt kommunikation på Facebook og i lokalaviser, og alle grupper
tilbydes egen hjemmeside og brochurer.
•
•
•
•

Aftaler og møder med lokale partnere
Hjælp til aftale (evt. med lokal partner) om brug af lokaler
Hjælp til kommunikation og hvervning, herunder indledende opsporing
Grøn pulje, som de frivillige råder over – bl.a. til indretning, værktøj, kaffe mv.

www.grønt-værksted.dk

Til den løbende drift og udvikling af værkstederne kan de frivillige få sparring og hjælp til opgaver
som; budget og regnskab, afsøge ekstra finansiering af aktiviteter eller særlige indkøb, formalia mht.
forsikring, garantier og aftaler med lokale virksomheder, samt organisering og ledelse af frivillige,
herunder trivsel i gruppen.
Nye værksteder bliver også en del af et 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.
•
•
•
•
•

Budget og regnskab inkl. bankkonto
Hjælp til at søge ekstra finansiering
Formalia mht. forsikring mv.
Organisering og trivsel
Netværk på tværs af landet

Baggrund: Klima, miljø og energi – og civilsamfundet!
VedvarendeEnergi er en dansk miljøorganisation, der arbejder for at skabe en mere bæredygtig
verden og for at få alle med i den grønne omstilling. Vi laver aktiviteter og projekter, hvor vi
involverer frivillige, fagfolk og samarbejdspartnere. Vi arbejder også politisk, bl.a. for at sikre, at
civilsamfundet bliver tænkt med i de politiske løsninger på klima, miljø og energi.
Vores indsatser spænder bredt, men fælles for alt vores arbejde er et fokus på konkrete aktiviteter.
Vi arbejder både lokalt, nationalt og internationalt, og altid med et særligt blik for at engagere de
mange fællesskaber i civilsamfundet, så vi sammen fremmer en bæredygtig verden
Vores aktiviteter

Lokalt har vi Energi- og Miljøforeninger, Grønne Værksteder og lokalgrupper for UngEnergi. Vi laver
ofte arrangementer sammen med lokale partnere som biblioteker, højskoler og frivilliggrupper, der
bibringer et lokalt perspektiv. Vi laver bl.a. foredrag og inspirationsoplæg, workshop, webinarer og
undervisningsforløb.
I Danmark arbejder vi politisk med klimalove, energifællesskaber, grønne puljer til civilsamfundet,
cirkulær økonomi, reparationer og ansvarligt forbrug, samt hele paletten af vedvarende energi. I
Østafrika arbejder vi med tilpasning til klimaforandringerne, og internationalt arbejder vi bl.a. med
klimaaftaler til COP-møderne og klimaplaner i EU.
Kontakt
Læs mere på: grønt-værksted.dk og ve.dk/om-os
Nilas Bay-Foged, projektleder
Mail: nbf@ve.dk
Tel.: 2082 8899

www.grønt-værksted.dk

