Tømmerbeskrivelse for tømning af laden på genbrugspladsen.
Der skal ryddes op i, sorteres, tømmes og fragtes genbrugsting fra laden på genbrugspladsen til Spejdernes
Genbrug på Havremarken 10.
Tømning skal ske inden kl. 18:00 da genbrugspladsen lukker der. Det betyder, at man arbejder i laden til kl. 18 og
derefter kører sidste læs over til Havremarken 10 og afslutter der.
Med oprydning menes at rydde borde, sætte bøger i buret for bøger, lægge tøj i buret for tøj, fylde effekter i kasser
og låse dem ind bag skydeporten samt at stable møblerne, så de ikke flyder nær så meget. Der må ikke ligge
noget og flyde udenfor laden. En lille indsats med stor virkning!
Med sortering menes at I som tømmere afgør hvad der skal bringes over til Spejdernes Genbrug. Hvis ting er
direkte defekte eller så gamle at I ikke mener at det vil kunne sælges skal det sorteres fra. Hvis det ikke kan
bruges, skal det smides i de rigtige affaldscontainere. Dog kan småt brandbart smides op i den container, der står
lige ved siden af laden. Hvis der snydes, og der kommer andet end småt brandbart i denne container, får vi ballade
og containeren bliver fjernet, og så skal vi alle gå rundt og sortere alt. Så vær sød at overholde reglerne.
Der tømmes følgende dage:
Tirsdag:
Små ting først – dvs. først ting fra den aflåste del af skuret dernæst små ting fra selve
skuret og til sidst store ting og møbler.
De små ting skal tømmes den dag, da der kommer frivillige folk og sorterer ovre i
Spejdernes Genbrug på Havremarken.
Torsdag:

Møbler + små ting

Lørdag:

Møbler + små ting

Søndag:

Møbler + små ting

HUSK: At tage tomme flyttekasser og bure med tilbage til laden fra Havremarken så der er noget at fylde op i.
Søndag er overgivelsesdag og her plejer der at være meget, laden skal være tømt helt, denne dag – vi vil jo også
helst selv modtage en tom lade næste gang vi skal tømme.
LASTBIL:
Lastbilen som står parkeret ved Spejdernes Genbrug kan bruges hverdage fra kl. 16 og weekend fra kl. 15. Der
kræves IKKE stort kørekort for at køre den.
ADGANG til Spejdernes Genbrug:
På midten af venstre langside er der en dør. Den omtalte ”ting” i nøglebundet holdes op imod den lille boks der er
til højre for døren. Den åbner døren og slår alarmen fra.
I bunden af venstre langside er der en port. Porten åbnes indefra. Store ting anbringes inden for den port.
På forsiden af bygningen er der ligeledes en port. Små ting og flyttekasser stilles ind der.
Man skal ikke blive forbavset hvis der allerede er eller kommer folk ovre i Spejdernes Genbrug. Hvis der er nogen,
kan de spørges til råds hvis der er tvivl om noget.

HUSK at tage børnene med - De synes det er sjovt at være med til at tømme !!!
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