Åbent Værksted og Repair Café.
Dejlige værksteder i Rudersdal åbne
for alle borgere
Her er både værktøj og frivillige at tale med

De frivillige
Med hænderne godt skruet på
og erfaring fra at arbejde i træ,
metal og elektronik, stiller de frivillige deres viden til rådighed, for
alle der kommer i værkstedet.
Måske du selv kunne tænke dig
at hjælpe andre med at fikse
deres ting? Så skriv til os. Der er
altid mindst to frivillige til stede.
Eksempler på reparationer
lamper, legetøj, haveredskaber
og husholdningsredskaber,
simpel elektronik og mekaniske
sager.
Vi kan i nogen udstrækning også
hjælpe lidt med lettere computerproblemer

Værktøj og maskiner
I værkstedet kan vi fikse det
meste indenfor træ, metal
og elektronik.
Her er masser af værktøj, du kan
bruge. Der er også større maskiner, som du skal have kørekort
til, for at betjene. Det tager to
timer at blive oplært i sikkerhed
og betjening af de store maskiner. Derefter udstyres du med et
kørekort, der giver dig adgang til
at bruge maskinerne.
Værkstedet er godt udstyret med
rundsav, afretterhøvl, høvlebænk,
drejebænk, båndsav, søjleboremaskine og metaldrejebænk.

Du medbringer selv eventuelle
reservedele. Du kan naturligvis få
hjælp til at afgøre, hvilke reservedele du evt. skal købe.

- Reducere affald
- Gøre op med smid-væk
- Omstille til et bæredygtigt liv
- Passe på klimaet

Åbent Værksted
holder til både på Bakkehuset
i Vedbæk og på Kulturcenter
Mariehøj i Gl. Holte.

Har du noget, du gerne vil
reparere? Noget nyt du gerne
vil lave af genbrugsmaterialer?
Eller måske en helt ny idé til
noget helt andet?

Det er et frivilligt, åbent og
bæredygtigt fællesskab, der vil
- Dele viden om håndværk
og reservedele
- Give produkter længere
levetid & køb-nyt mentaliteten

Vi hjælper hinanden alt hvad
vi kan, med at løse de fleste
udfordringer.

REPAIR CAFE I Vedbæk
Kl. 10 -14 Tirsdage

www.facebook.com/groups/rcrudersdal
Bakkehuset, Vedbæk Strandvej 373, 2950 Vedbæk
Gratis for medlemmer af Bakkehuset.
Gæster betaler 25 kroner.

REPAIR CAFE I Gl. Holte
Kl. 17-19 Sidste torsdag i måneden

www.facebook.com/groups/rcrudersdal
Kulturcenter Mariehøj, Øverødvej 246 C, 2840 Holte

Værkstedet er drevet af en lille gruppe
frivillige og samarbejder også med
Repair Cafe Danmark, Frivilligcenter
Rudersdal, Bakkehuset Vedbæk samt
Kulturcenter Mariehøj.
Vi vil gerne vokse, så vi kan hjælpe flere
værksteder op at stå i Rudersdal, som
for eksempel i Birkerød.
Vil du være frivillig eller har du et
spørgsmål til værkstedet, så skriv på:
vaerksted.bakkehuset@gmail.com
Hold øje med program og åbningstider på vores facebook sider

