
Vi ønsker at opstille en mindre genbrugsstation i jeres fælles gårdhave, og 
derfor er det netop jeres input som er vigtig, for at finde frem til den 
bedste løsning. Vi vil derfor gerne snakke med netop dig, hvad enten du 
benytter dig meget af genbrug, eller ikke skænker det en tanke - eller bare 
er et sted midt i mellem.

Kontaktinfo:
Annie: +45 42 22 85 68

Mail: 
tan4cph2021-8@plan.aau.dk

Vi overholder selvfølgelig 
myndighedernes anbefalinger - 
med behørig afstand, afspritning, 
samt at vi alle seks studerende 
bærer mundbind gennem hele 
seancen. Desuden deler vi os som 
nævnt op forskellige steder i 
gården, for ikke at samle os for 
mange på et enkelt sted.

Corona

Bare rolig  
i tilfælde af du ikke har 
lyst, kan du sagtens 
fortsat opholde dig i 
gården i disse tidsrum.

Hvad forventer vi af jer?
Vi vil blive glade for en kort 
uformel samtale med dig,
når du alligevel skal ned med 
skrald eller går gennem gården. 
Samtalen vil tage cirka 5 minutter, 
hvor vi medbringer en lille aktivitet,
til at sætte samtalen i gang.

Hvor og hvornår?
Vi kommer til at stå 2 
forskellige steder i jeres 
gård den 24/3 kl. 15-18 
og den 28/3 kl. 10-13.

Vores uddanelse

Hvem er vi?

Thomas, 23 år, 
Østerbro

Rasmus, 24 år, 
Østerbro

Cecilia, 23 år, 
Nørrebro

Ida, 23 år,
Teglbyen

Trine, 50 år, 
Nørrebro

Til hverdag læser vi alle teknoantropologi på Aalborg Universitet, København, 
som handler om, hvordan teknologi og mennesker gensidigt påvirker 
hinanden. Vi er nu på 4. semester, og derfor vil vi gerne ud og bruge vores 
viden i praksis og skabe forandringer sammen med jer.

Vi er en flok glade studerende, som er meget interesseret i 
bæredygtighed og spørgsmålet om, hvordan vi fremadrettet kan 
passe bedre på jorden. Vi ser en mulighed i bytteordninger samt 
genbrug, og hvordan det kan være én af løsningerne på de 
klimamæssige udfordringer, som vi står over for som samfund.

Annie, 23 år, 
Vestamager

Hvad synes du om genbrug i din gård?


