Grøn dag
Lørdag den 4. maj 2019 - Kl. 9.00 – 13.00

Forlæng livet – For dig & dine ting
Tag din familie og venner med til en hyggelig, lærerig og sjov dag på Brøndby Genbrugsstation, hvor vi i år har fokus på Forlæng livet - for dig og dine ting.
Repair Café Brøndby

Hjælp til køkkenaffaldet

Tag din gamle lampe, stol, elektronik, tøj m.m. med og få
hjælp til reparation, så det måske kan bruges igen. Tag din
cykel med og få den strammet og smurt mellem kl. 11-13.
Du kan få repareret din cykel, hvis du tager reservedele med.

– få en sorteringstaske og en bioskraber gratis
Med den smarte bioskraber til madrester i din køkkenvask, slipper du for snaskede fingre og sparer på brug
af køkkenrullen.

Få dine sløve knive og sakse slebet

Forlæng livet i godt selskab

Tag dine sløve knive og sakse med til den professionelle
skærsliber, så de får nyt liv.

Få stillet småsulten med lækre snacks og hør mere om,
hvordan du kan mindske madspild og spare penge i
husholdningen. Få en snak med pensionisthuset Brøndby
Strand og hør DJ Vaskebjørn med skraldeorgelet.

Børneværksted og legetøj-byttemarked
Lav en ”Mors dag”gave, fx flet en fin nøglering eller lav
en ”Kop Karse”. Tag det legetøj med, du ikke bruger, til
børnenes byttetelt og byt til noget andet legetøj.

Konkurrencer for børn og voksne

Fødselsdag i Byttehuset

Kl. 10-11-12 er der skraldesækkeløb for både børn og
voksne. Hop hurtigst og vind en familietur eller wellness
hos Vestbadet.

Kom og vær med til af fejre byttehusets 1 års fødselsdag
og få et stykke kage og kaffe/the/juice.

Voksenquiz: Vind et gavekort til Bauhaus på 500 kr.

Plante-Byttemarked

Børnequiz: Vind 2 biobilletter med popcorn

Er din (potte)plante blevet for stor eller lille, har du
stiklinger, løg eller frø tilovers, så kom og byt det til
en anden plante eller frø/løg/stiklinger.

og sodavand.

Gratis læskedrikke og lækre snacks
Vi ses på Brøndby Genbrugsstation, Sydgårdsvej 21

Vi ses på Brøndby Genbrugsstation, Sydgårdsvej 21

