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Repair cafeer er et udbredt fænomen i de større danske 
byer. Lejre Kommune, Repair Cafe Danmark og
konsulentvirksomheden Naboskab har med støtte fra 
Bolig- og Planstyrelsens Liv & Land-pulje testet, hvordan 
repair cafeer kan etableres i mindre samfund og 
landdistrikter også.

På baggrund af opsøgende kontakt til lokale ildsjæle, 
foreninger og kulturinstitutioner er der etableret repair 
cafeer i fem forskellige landsbyer i Lejre Kommune. 
Fra august til december 2021 er der blevet afholdt 31 
repair cafeer og repareret godt 250 kilo tøj, mekanik 
og elektronik.

I Danmark har vi en kedelig rekord. Vi er det land i 
Europa, som producerer mest affald pr. indbygger. 
I Lejre kommune producerer hver borger i gennemsnit 
1 kilo affald om dagen. 

Noget af det stammer fra ting, som i stedet kunne være 
repareret. Det peger på et stort klimapotentiale. 

Projektet har derfor grebet fat om borgerdrevet affalds-
forebyggelse i landdistrikter. Det handler om at bruge 
reparation som løftestang til at skabe kultur, sammen-
hold og styrke bæredygtig forbrugskultur. Om at inspirere 
og  engagere os alle til at gøre noget godt for klimaet. 
En reparation ad gangen.

Med repair cafeer kan man involvere borgere i cirkulær 
økonomi på en konkret og engagerende måde.

Med denne manual deler vi vores erfaringer fra 
projektet - særligt med fokus på kommunernes rolle.
Forhåbningen er at hjælpe andre kommuner til at udbre-
de grønne reparations-fællesskaber på tværs af landet.

God læselyst!

Manualens baggrund 
& formål
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En repair cafe er et sted, hvor borgere kan komme og 
få hjælp og lære, hvordan man reparerer i stedet for at 
smide ud. Der sidder frivillige ‘fixere’ klar til at hjælpe med 
at reparere alt fra bukser til hårtørrere.

Der er ingen penge mellem fixerne og dem, der skal have 
hjælp. Højst en lille mønt i kaffekassen. Konceptet byg-
ger på frivillighed, og alle kan være med uanset erfaring. 
I praksis er fixerne dog typisk nogle, der netop er fikse på 
fingrene og har erfaring med reparation - og gerne vil give 
færdigheden videre.

Det er forskelligt, hvor ofte cafeerne holder åbent. De 
fleste holder åbent én gang om måneden i et par timer. 
Det kan være alle dage og tidspunkter på ugen. Det kom-
mer an på, hvad ønsket er, og hvad der praktisk kan lade 
sig gøre.

En repair cafe har typisk fælles værktøj til deling, som 
kan opbevares på stedet mellem åbningsdagene. Mange 
fixere foretrækker som supplement at medbringe deres 
eget. Det gælder særligt specialværktøj.

Hvad er en repair cafe
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Repair cafeer giver værdi, fordi de er med til at sænke 
ressourceforbruget og gøre os alle mere bevidste om 
cirkulær økonomi og bæredygtighed, når det kommer til 
personligt forbrug.

Derudover kan de være med til at styrke det lokale sam-
menhold, når man hjælper hinanden og udbreder sine
kundskaber over en kop kaffe på den lokale skole eller i 
landsbyens forsamlingshus.

Det handler dermed om mere end at forebygge affald. 
Vores erfaring peger med al tydelighed på, at repair 
cafeer hurtigt bliver til mødesteder, der kan få nye 
fællesskaber til at spire.

For Lejre Kommune har projektet åbnet nye døre til 
landsbyerne. Det har skabt nye sociale bånd mellem 
kommunen og lokalsamfundet, hvilket giver stor værdi i 
udviklingen af affaldsområdet.

Hvad er værdien
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Gennem hele projektet har vi oplevet en overvældende 
interesse. Særligt har interessen været stor fra ældre 
borgere, hvoraf mange har en faglig stolthed omkring et 
håndværk fra sit arbejdsliv.

Vi* har hjulpet med at lave opstartsmøder, rådgivet om 
valg af værktøj og taget teten på at lave flyers, plakater 
og opslag på sociale medier. Derfra har de fem repair 
cafeer grebet stafetten og selv ført deres cafeer ud i livet.

Vores forventning var, at vi selv skulle tage tovholderrol-
len. Men sådan blev det ikke. Vi har hjulpet med at stable
opstartsmøder på benene og understøttet med kommu-
nikation. Resten har borgerne selv sørget for.

Vi har hen mod projektets afslutning haft en fælles 
evaluering med alle cafeerne. Fire kører videre efter 
projektperioden.

Den femte har valgt at fusionere med en af de andre og 
give materialerne videre til en ny repair café i kommunen, 
der er på trapperne i skrivende stund.

Alle kræfterne vil derfor leve videre - med minimal
understøttelse fra kommunen. 
Med andre ord: De grønne fællesskaber er blevet 
selvkørende. De er blevet levedygtige.

Hvad er interessen

Malene Krogh, affaldsplanlægger i Lejre Kommune,
Jonathan Jakobsson, projektleder i Naboskab
Stig Bomholt, formand i Repair Cafe Danmark

*
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Der er i alt 65 officielle repair cafeer i Danmark, og måned 
for måned kommer der nye til. Repair Cafe Danmark 
oplever en stigende interesse. Det startede i de større 
byer, men konceptet vækker nu genklang over 
hele landet.

I løbet af de seneste tre år er antallet af repair cafeer 
femdoblet! Der er altså en større bevægelse i gang, som 
din kommune kan blive en del af ved at række ud til 
lokale ildsjæle og give en hjælpende hånd.

Repair Cafe Danmark arbejder løbende på at ændre 
lovgivningen, så den tilgodeser reparation, cirkulær 
økonomi og levetidsforlængelse. Og jo flere repair cafeer, 
jo større gennemslagskraft får ideerne, der ligger bag.

Hvordan ser det ud
på landsplan
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Hvis man som kommune vil understøtte opblomstringen 
af repair cafeer, er der flere måder at gøre det på. Vi har
oplistet tre forskellige tilgange. De afhænger af, hvor 
meget tid og hvor mange ressourcer man kan lægge i 
det. 

Den aktive tilgang
Den første mulighed er, at kommunen selv starter og 
driver en repair cafe, fx på den lokale genbrugsplads. Her 
er kommunen tovholder og vært. Fixerne er frivillige, men 
stedet drives af kommunen. 

Den understøttende tilgang
Den anden mulighed er, at kommunen indtager en mere 
faciliterende og brobyggende rolle. Det er denne tilgang, 
vi har haft i Lejre Kommune. Her tager kommunen 
initiativ til at samle frivillige kræfter lokalt og tilbyder 
hjælp, sparring og koordinering. Det er borgernes repair 
cafe, og de bestemmer selv, hvor den skal ligge, hvor ofte 
den skal holde åbent, og om den fx skal være medlem af 
Repair Cafe Danmark. Den er borgerdrevet - med 
kommunens støtte og opbakning. Det er denne tilgang, vi 
vil udfolde på de følgende sider.

Den informerende tilgang
Den tredje mulighed er, at kommunen informerer om 
konceptet og fortæller, hvor man som borger kan finde
yderligere information. Det kan være ved at henvise til 
Repair Cafe Danmark og ved at dele gode historier fra
nabokommuner eller fra projektet i Lejre. Vi anbefaler de 
andre tilgange, men hvis alternativet er at gøre ingenting, 
er information til borgere et fint sted at starte.

Kommunens rolle
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“Jeg skal vide, hvordan man reparerer”
Nej, det skal du ikke. Vi har selv fem tommelfingre. Og 
vidste ikke på forhånd, hvad en loddekolbe var - og slet 
ikke hvordan den skulle bruges. Det kan du roligt over-
lade til fixerne! 

“Der sker nok i forvejen i min kommune”
Den bekymring havde vi også. Projektet har dog vist,
at repair cafeer appellerer til andre borgere, end dem der 
bruger de eksisterende kultur- og fritidsaktiviteter i 
kommunen. 

“Det er der ikke grobund for på landet”
Baggrunden for projektet var netop at teste, om repair 
cafeer kan spire uden for de større byer. Vi håbede, men 
vidste det i bund og grund ikke. Den store interesse i 
Lejre har én gang for alle punkteret den myte.

Myter der skal aflives 
hos projektlederen i kommunen

“Det er alt for tungt at gå ind i 
som kommune”
Det kræver selvfølgelig tid og ressourcer, det kommer vi 
ikke udenom. Når det er sagt, kommer man langt med 
lidt. Sæt små, opnåelige mål. Én repair cafe er bedre 
end ingen.

“Vi må ikke gebyrfinansiere repair caféer”
Affaldsgebyret må som udgangspunkt ikke bruges til 
forebyggelse af affald, men gerne til forberedelse til 
genbrug. I vores forståelse er en repair cafe netop det - 
forberedelse til genbrug.
Alternativt kan det skattefinansieres.
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Sådan så “den understøttende
tilgang” ud i Lejre

Opstart & 
forundersøgelse Infomøder & opmærksomhed Dialog & udvikling

Projektet startede med, at 
vi lavede et spørgeskema 
og en række interviews for 
at finde ud af, om der var 
en interesse, hvad inter-
essen var, og hvilke lokale 
kræfter, vi skulle aktivere. 
Denne del var mulig, 
fordi vi havde fået støtte 
fra Landdistrikspuljen 
og dermed kunne knytte 
Jonathan fra Naboskab til 
projektet.

I alt har vi været i tæt 
dialog med syv lands-
byer, hvoraf fem fik en 
formaliseret repair cafe 
med tovholdere, egne 
kommunikationskanaler 
og medlemskab af Repair 
Cafe Danmark. I de to 
øvrige landsbyer var der 
interesse, men ikke lokale 
kræfter til at løfte opgaven 
i praksis. Når en landsby 
henvendte sig, gik vi igang 
med det samme.

Herefter holdt vi infomøder i de landsby-
er, hvor vi havde oplevet en særlig inter-
esse. Vi fortalte om, hvad projektet gik 
ud på, samt hvilken hjælp vi i Naboskab, 
Lejre Kommune og Repair Cafe Dan-
mark kunne tilbyde. Det drejede sig om 
vejledning, koordinering, hjælp til rekrut-
tering og kommunikation samt støtte 
til værktøj og forplejning. Vi rakte også 
ud til landsbyerne gennem kommun-
ens Facebook og hjemmeside, gennem 
lokalavisen og til et lokalt event, hvor 
mange ildsjæle fra landsbyerne var til 
stede.
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Fortsat...

At holde gryden i 
kog under corona

Åbninger & 
kommunikation Dialog på tværs

Under dele af projektet var
landet lukket ned pga. 
corona. De måneder, hvor 
de første cafeer var plan-
lagt, blev i stedet brugt til 
at inspirere borgerne med 
engagerende opslag på en 
Facebook-side målrettet 
alle cafeerne. Derudover 
lavede vi et virtuelt kultur-
arrangement i samarbejde 
med biblioteket i Lejre by 
med oplæg, debat og
samtale mellem cafeerne.

Flere af repair cafeerne
efterspurgte øget dialog 
på tværs af de enkelte 
cafeer. Dels for at blive en 
del af et større fællesskab, 
dels for at dele erfaringer 
og hjælpe hinanden. Der-
for arrangerede vi til slut i
projektet et tværgående 
netværksmøde med 
hygge, fællesspisning, 
erfaringsudveksling og 
relationsopbygning på 
tværs af cafeerne i Lejre 
Kommune.

Da myndighedernes 
corona-retningslinjer 
muliggjorte det, blev 
de første repair cafeer 
afholdt. Vi hjalp med 
synliggørelse via kom-
munens kommunika-
tionskanaler, og borg-
mesteren indvilgede i 
at klippe den røde snor 
med tilstedeværelse fra 
lokalpressen. Cafeerne 
stod selv for reparation-
er og den velkommende 
stemning.
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spørgsmål til
affaldsplanlæggeren3

Hvad har overrasket dig mest ved projektet?
“Det, der har overrasket mig mest, er, hvor mange der kan 
se idéen med konceptet og har lyst til at lægge kræfter i at
få etableret en repair cafe i deres by. De miljømæssige for-
dele har været indlysende for dem, der har grebet bolden.
Samtidig er det tydeligt, at fællesskabet og sammenholdet 
er en af de vigtigste bevæggrunde for at mødes omkring
reparation. Jeg synes, at det var ambitiøst at gå efter at 
åbne fem repair caféer i en kommune med kun ca. 27.000
indbyggere, men det er lykkedes. Det kom ikke af sig selv, 
men det var klart nemmere, end jeg troede.” 

Hvordan har din rolle som affaldsplanlægger været?
“Sammen med Jonathan fra Naboskab har min rolle været 
at udbrede kendskabet til at få støtte til at starte en repair
cafe. Derudover har jeg holdt kontakt med tovholderne, 
arrangeret og deltaget i opstartsmøder, sørget for refusion 
af udlæg og formidlet kontakt på tværs af repair cafeerne. 

Det lyder af meget, men det er sket i et tæt samarbejde 
med initiativtagerne i de enkelte landsbyer, der har ønsket 
at starte en repair café. Det er klart dem, der har lavet det 
meste arbejde, og der var intet uden deres initiativ.”

Hvad vil din rolle være fremadrettet?
“Min rolle bliver at holde oplysningerne om repair cafeerne 
opdaterede på Lejre Kommunes hjemmeside, så både
borgere, der gerne vil besøge én og borgere, der gerne vil 
starte en café i deres landsby har adgang til opdaterede
oplysninger. Jeg vil også fremadrettet en gang årligt ind-
kalde repair cafeerne til et status- og netværksmøde, og 
jeg vil være nysgerrig på, hvordan vi kan hjælpe med at 
holde gang i caféerne og udvikle dem. Vi arbejder lige nu 
på et samarbejde med vores genbrugsplads om at ind-
samle værktøj - og reservedele - til repair cafeerne.”

Malene Krogh,
affaldsplanlægger i
Lejre Kommune
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At starte
7 gode råd til at komme i gang med repair cafeer

I din kommune har I måske besluttet at hjælpe lokale 
borgere med at starte en repair cafe. Eller måske overve-
jer I at gøre det. Men hvordan kommer I bedst fra start? 
Her deler vi vores erfaringer fra opstartsfasen med den 
understøttende tilgang.

Meld ideen ud
- Meld ud på kommunens Facebook eller hjemmeside, at 
I ønsker, at der kommer en repair cafe
- Opfordr til at interesserede henvender sig til en kontakt-
person i kommunen
- Hav en lille pose penge klar til værktøj, formidling og 
forplejning

Grib fat i dit netværk
- Spørg bylaug og andre netværk, som I har kontakt til i 
forvejen, om de vil udbrede ideen
- Kontakt biblioteker, aktivitetscentre og lignende og 
spørg, om de vil lægge hus til

Start med de engagerede
- Gå i gang, når der er nogle, der har vist interesse - også 
selvom I ikke ved, om flere vil følge efter
- Det vigtigste er at få startet én cafe. Den vil kunne 
inspirere andre, og de efterfølgende vil blive nemmere 

Brug eksisterende materialer
- Opfordr de borgere, der er interesserede i at starte en 
café, til at melde sig ind i Repair Cafe Danmark
- Brug Repair Cafe Danmarks råd og materialer. De er et 
rigtig godt sted at starte
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Hjælp især med koordinering
- Bidrag med det, du er god til - koordinering. Borgerne vil 
gerne bare i gang, og de kan håndværket
- Tænk på tværs af forvaltninger. Måske der er et maker-
space eller håndarbejdslokale på en folkeskole, der kan 
bruges efter lukketid

Giv støtte til det elementære
- Refundér udgifter til opstart, fx til værktøj og kaffe. Selv 
små beløb gør en kæmpe forskel
- Giv ikke nødvendigvis det samme til alle caféer. Det er 
forskelligt, hvad de har brug for
- Repair cafeerne i Lejre har fået mellem 2000 og 5000 
kroner hver

Hav tålmodighed
- Husk, at det vigtigste er, at det er hyggeligt, ikke at der 
kommer mange første gang
- Vær tålmodig - det skal have lov til at udvikle sig stille 
og roligt
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spørgsmål til
Repair Cafe Danmark3

Hvordan arbejder I?
“Repair Cafe Danmark er en non-profit interesseorganisa-
tion, der er sat i verden for at fremme reparation og
affaldsforebyggelse i Danmark. Det gør vi dels ved at sup-
portere vores medlemmer, så det bliver nemmere
at starte og drive repair cafeer, dels ved at sætte politisk 
fokus på området. Vores langsigtede mission er, at
lovgivningen bliver ændret, så det bliver billigere at repar-
ere, samt at ting bliver produceret, så de er mulige
at reparere. Mange produkter bliver i dag bevidst designet, 
så de skal smides ud, hvis de går i stykker. Det
giver simpelthen ikke mening i en tid med klimaforan-
dringer og ressourceknaphed. Jo flere repair cafeer, vi
får med på vognen, jo bedre bliver vores mulighed for at 
påvirke politisk.” 

Hvordan kan man bruge jer?
“Vi har en hjemmeside for alle repair cafeerne, hvor de kan 
få deres åbningstider og kontaktoplysninger
oplyst. Når man er medlem, får man adgang til grafik, 

vejledninger, kommunikationsmaterialer og generel
information om, hvordan man udvikler sin repair cafe. 
Gennem sponsorater tilbyder vi tilmed værktøj og
forsikring, ligesom der er mulighed for at deltage i kurser, 
hvor man fx kan lære at 3D-printe reservedele. 
Vi hjælper derudover med at beregne, hvor meget CO2 
repair cafeerne sparer. Dette bruger vi sammen med
Aalborg Universitet til at dokumentere den samlede effekt 
af alle 65 cafeer.”

Er medlemskab påkrævet?
“Nej, overhovedet ikke. Alle kan starte deres egne initiati-
ver. Når det er sagt, så vælger langt de fleste medlemskab 
hos os, da det er gratis og uforpligtende. Et medlemskab 
er ikke en spændetrøje, og I bestemmer helt selv, hvordan 
netop jeres repair cafe skal se ud.”

Stig Bomholt, 
formand i Repair
Cafe Danmark
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At afholde
5 gode råd til at afholde repair cafeer

Find det rigtige lokale
- Led efter gratis lokaler, der er placeret centralt, eller hvor 
borgerne i forvejen kommer
- Spørg, om der er et aflåst rum eller skab på stedet, som 
repair cafeen kan have sine ting i fra gang til gang
- Tjek op på adgang til toilet, borde og stole, lån af kaffe-
maskine eller mulighed for at sætte sin egen til

Anskaf værktøj
- Brug det værktøj, som fixerne allerede har derhjemme - 
i stedet for at købe nyt fra start
- Se hvad behovet er og anskaf derefter. Repair Cafe Dan-
mark har en oversigt over anbefalet værktøj 

Vælg tidspunkt og frekvens
- Vælg det tidspunkt, der passer fixerne bedst. Det kan 
både være i weekenden og i hverdagene
- Beslut en fast frekvens, fx en gang om måneden. Vær 
konsekvent, så folk ved, hvornår der er åbent

Brug eksisterende platforme
- Brug landsbyernes Facebook-grupper til at reklamere. 
Det er den kanal, vi havde bedst erfaring med
- Lav eventuelt en Facebook-gruppe for den specifikke 
repair café, som folk kan melde sig ind i

Gør det hyggeligt
- Fokusér på atmosfæren. Vores erfaring er, at mange 
kommer, fordi det er hyggeligt
- Afsøg muligheden for fx sponsorater til kaffe og kage 
fra den lokale købmand 
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spørgsmål til
konsulenten3

Hvad har din rolle som konsulent været?
“Jeg har været med helt fra den indledende dialog, over 
etablering af repair cafeer til aflæggelse af rapport i et tæt
samspil med Malene fra Lejre Kommune. Min rolle har 
været dobbelt. Først og fremmest har jeg stået for den
overordnede koordinering med kommunen og de forskel-
lige interessenter og borgergrupper. Derudover har jeg
hjulpet repair cafeerne med det helt lavpraktiske såsom at 
lave plakater og opslag på sociale medier. Vi troede til en
start, at vi skulle være udførende i forhold til at afholde 
cafeerne. Sådan endte det langt fra med at være. I praksis 
har jeg hjulpet og understøttet med det, der lå mellem åb-
ningerne.” 

Hvad har overrasket dig mest ved projektet?
“Vi startede projektet med at tale med en masse borgere 
på gader og stræder for at få viden om, i hvilke landsbyer 
der var størst interesse for at starte repair cafeer. Særligt 
to landsbyer skilte sig ud. Paradoksalt nok var det netop 
de steder, hvor det viste sig at være sværest.

Det var simpelthen andre landsbyer, der greb bolden først, 
da vi efterfølgende gik i dialog. Interessen i de to andre 
byer var der stadig, men ingen tog teten, når det kom til 
stykket. Det var overraskende og en vigtig læring, synes 
jeg. Det viser, at det gælder om at finde den eller de rigtige 
personer - og at det kun kan gå for langsomt. Pas på med 
at dvæle ved de indledende øvelser. Ræk ud i dit netværk. 
Tal med folk. Lad ordet vandre. Så skal det nok lykkes, 
som det gjorde for os!”

Hvad vil din rolle være fremadrettet?
“Jeg er desværre ude af projektet for nu. Jeg skal videre 
og hjælpe andre kommuner med at udbrede reparation,
levetidsforlængelse og bæredygtig forbrugspraksis. Men 
efter halvandet års tæt dialog har jeg lært nogle rigtig 
gode mennesker fra de forskellige repair cafeer at kende, 
og det har været meget meningsfuldt. Også på et person-
ligt plan. Så mon ikke jeg kigger forbi Lejre næste gang, 
lommen i min jakke går i stykker. Inga fra Sæby er i hvert 
fald ferm med sytøjet, og jeg ved, at døren altid står åben 
med en varm og gæstfri atmosfære.”

Jonathan Jakobsson,
projektleder i Naboskab
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Eksempler på
Facebook-opslag
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spørgsmål til
repair cafeen3

Hvordan hørte du første gang om repair caféer i Lejre?
“Jeg så en lille video, som Malene fra Lejre Kommune 
havde lagt op på Facebook, hvor hun fortalte om 
projektet, og at de søgte folk, der gerne ville have en repair 
cafe i deres nabolag. Jeg blev varm på tanken med det 
samme, omend jeg ikke kendte til konceptet på forhånd. 
Det lød bare spændende og supervigtigt! Så jeg skrev en 
mail til Malene, hvor jeg spurgte, om der måske ville være 
mulighed for en repair cafe i Ejby, som er den landsby, jeg 
bor i.” 

Hvordan kom I i gang med projektet?
“Malene skrev tilbage, at de havde overvejet en repair cafe 
på biblioteket i Kirke Hyllinge, der ligger tæt på, men ikke i
Ejby. Vi aftalte at opsætte et virtuelt møde, hvor vi kunne 
møde hinanden. Efter at have mødt Malene og Jonathan 
og mærket energien fra de andre i landsbyen, var jeg over-
bevist om, at vi simpelthen måtte få stablet en repair cafe 
på benene hos os i Ejby. Vi tog fat i den lokale skole og fik 
opsat et møde med ledelsen og viceværten.

De synes, det var oplagt at bruge skolen efter åbningstid. 
Så fik vi fastsat en dato for opstartsmødet, fik det kom-
munikeret ud på landsbyens Facebook-side og hængte 
plakater op. Det var sådan set meget lige til.”

Hvordan fungerer repair caféen hos jer?
“Vi er to tovholdere. Vores opgave er at tage imod gæster 
og vurdere om det er en reparation, som hører til i vores 
regi - eller om den kan fikses hos en lokal reparatør, som 
vi ikke vil konkurrere med. Dernæst sender jeg brugerne til 
den rette fixer. Derudover står vi for, at det hele fungerer 
og kontakten til kommunen. Der er nu ni faste fixere, der 
særligt synes, at elektronik er sjovt og spændende. De 
kommer dog ikke alle hver gang. Der er altid hyggeligt, og 
det handler om så meget mere end at gøre noget godt for 
miljøet. Det er blevet et socialt mødested i vores landsby, 
som jeg håber og tror vil vare ved lang tid endnu.”

Bendte Nielsen, 
tovholder i repair 
cafeen i Ejby
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Anbefalede regler

Man er sammen om reparationerne
- Fixere og brugere samarbejder om at reparere 
brugernes ting
- Reparationer er altså ikke et bestillingsarbejde

Fixere er frivillige og ulønnede
- Fixere kan ikke forventes at have nogen faglig 
uddannelse eller ekspertise, selvom de ofte har det
- Der er ikke penge eller anden betaling eller forpligtelser 
involveret
- Hvis der skal anskaffes reservedele, er det på brugerens 
egen regning

Der stilles ingen garantier
- Fixere forsøger at reparere, men kan ikke holdes 
ansvarlige for det endelige resultat
- Det medbragte kan blive returneret i samme eller 
forværret stand
- Reparationer sker således på brugernes eget ansvar

Tag ikke job fra lokale erhverv
- Hvis der er en professionel reparatør i byen, så henvis 
til vedkommende
- Det kan fx være relevant i forbindelse med reparation 
af cykler
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At understøtte
2 gode råd til at understøtte repair cafeernes 
fortsatte drift

Fortsæt med at 
være brobygger

- Invitér til årlige netværksmøder, 
hvor repair cafeerne kan 

møde hinanden
- Skriv rundt og spørg, hvordan det 

går, for at vise opbakning
- Invitér repair cafeerne til arrange-
menter i kommunalt regi, hvor de 

kan spille en rolle

Brug kommunens kanaler
- Lav opslag på kommunens 

Facebook-profil, når der sker nyt i 
repair cafeerne

- Få en annonce i lokalavisen med 
information om åbningstider
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Repair Cafe Danmark
Gode grunde til at blive medlem

Det er gratis
Ja, det koster intet.

Og fordelene er mange.
Man bliver forsikret

Repair Cafeen får gratis forsikring, 
hvis uheldet skulle være ude.

Hjemmeside og grafik
Man får sit eget logo og adskillige 

materialer til kommunikation.

Gode råd og vejledninger
Som medlem får man en startpakke 

med gode råd og tips.

En større sag
Sammen går vi imod 

‘køb og smid væk’-kulturen.

Muligheder for støtte
Man kan fx få opstartsværktøj.
Og der er mulighed for kurser.
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Hvad med det lokale erhverv

I projektet har nogle borgere været bekymrede for, om 
repair cafeen tog jobs fra lokale reparatører. Det er en
bekymring, som det er vigtigt at imødekomme.

Vores erfaring er dog, at det ikke er et problem i praksis. 
De ting, som borgerne kommer med, vil blive smidt ud, 
hvis de ikke blev repareret i repair cafeen. Simpelthen 
fordi det koster mere at få repareret professionelt end at 
købe nyt ogfordi, der ikke findes lokale reparatører til de 
fleste af de effekter, der medbringes. 

Vi har haft dialog med kommunens erhvervsafdeling og 
fået en oversigt over lokale erhverv, som repair cafeerne 
kan henvise til, hvis det vurderes relevant - fx hvis der er 
tale om komplicerede reparationer.

Det er svært at opstille klokkeklare regler for, hvornår 
man skal henvise. Det er en hårfin balance, man løbende 
skal være opmærksom på ikke bliver overtrådt. Dette er 
en vurderingssag fra gang til gang.

Repair cafeer skal løfte den samlede mængde repara-
tioner - ikke udkonkurrere lokale erhverv såsom cykel-
forhandlere. Det er meget vigtigt at holde fast i.

Formålet med repair cafeer er at styrke bevidstheden 
om levetidsforlængelse. Det handler om kulturændringer, 
som forhåbentligt vil udvide markedet for reparationer 
mere generelt. Både for frivillige og for professionelle.
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spørgsmål til
borgmesteren3

Hvorfor satser I på borgerdrevet affaldsforebyggelse?
“Velfærd og bæredygtighed er noget, vi skaber sammen i 
Lejre. Nogle gange spiller medarbejderne i Lejre Kommune
den største rolle - nogle gange er det borgerne. Og i for-
hold til repair cafeer, så er der så mange engagerede 
borgere, der har kompetencer og erfaringer med repara-
tion, at det er oplagt at støtte op om det - i stedet for at 
drive det som en traditionel kommunal opgave. Det ville 
simpelthen være for omkostningstungt.” 

Hvordan spiller repair cafeerne ind i den nye 
affaldsplan?
“Vi sender først vores affaldsplan i høring til sommer, så 
den kan ændre sig endnu, men som udgangspunkt vil vi
gerne fortsætte samarbejdet med Lejres repair cafeer og 
understøtte opblomstringen af nye, bæredygtige initiati-
ver.”

Hvordan vil I sikre, at repair cafeerne stadig 
eksisterer om 3 år?
“Vores mål er, at flest mulige ting i Lejre bliver repareret 
- og meget gerne gennem repair cafeerne - men det kan 
også være på en anden måde. Så hvis der ikke længere 
er opbakning til repair cafeerne, så skal vi være åbne for 
at ændre fokus og støtte op om andre initiativer. Men jeg 
håber, at repair cafeerne eksisterer om tre år - også fordi 
det er et glimrende mødested for folk i landsbyerne, der 
kan være med til at styrke fællesskabet.”

Tina Mandrup, 
borgmester,
Lejre Kommune



Kontakt
Malene Krogh
krma@lejre.dk
20 13 80 69
lejre.dk/reparation

Jonathan Jakobsson
jo@naboskab.dk
29 21 80 98

Billeder og grafik
Lejre Kommune


