Repair Café // Reparationscafé
Hvad
• Repair Café er et koncept startet i Holland.
• Frivillige fixere reparerer alskens ting: tøj, elektronik,
dimser, osv.
• Reparationerne er gratis.
• Der er repair caféer i mange europæiske lande bl.a.
Danmark, og i USA.
I 2014 kom de første repair caféer til Danmark.
Nu er der repair-caféer i:
København (Østerbro, Vesterbro, Nørrebro)
Aarhus
Aalborg
Silkeborg
Helsingør?

Hvorfor
• Bæredygtighed
Det er en modreaktion til miljø-, klima- og resourcekriserne.
Et opgør med brug og smid væk-kulturen. Mindre affald,
længere holdbarhed.
• Fællesskab
Alting er sjovere når man gør det sammen. Ved at mødes
sammen over reparationerne er vi mere energiske og
produktive. Vi lærer allesammen noget nyt som vi kan lære
videre. Fællesskabet gør, at folk får mod til at reparere selv.
Hvornår
• Regelmæssigt
Det er godt at holde en fast repair café med jævne
mellemrum. Det bider sig fast i bevidstheden på folk der bor
i lokalområdet. Find et passende interval der ikke tærer
udnødigt på personlige ressourcer, eller de frivillige. En
gang om måneden, eller hver anden, i 2-4 timer.

Hvor
• Institution vs. fælleslokale vs. café
Et gratis arrangement drevet af frivillige skal helst ikke have
omkostninger. Derfor er det oplagt at bruge biblioteket, et
fælleslokale eller en god og rummelig café i nærområdet.
Bibliotek:
Efter den nylige reform råder bibliotekerne over mere plads
til sociale og kulturelle arrangementer. De stiller muligvis
også gerne kaffe/the til rådighed. Gode større lokaler med
store borde og mange stole med god plads til alle slags
reparationer.

Fælleslokale:
Lokalområdet har muligvis et godt lokale til rådighed.
Formentlig gratis og med god plads. Man skal måske selv
sørge for forfriskninger. Måske er der endda plads udenfor
til f.eks. cykelreparationer om sommeren.

Café:
En god café i nærheden lægger måske lokaler til, da en
repair café vil tiltrække nyt klientel. Der er god kaffe og
indbygget hyggelig stemning. Kaffen koster og bordene er
måske mindre, men man kan også klare en del på lidt plads.

Hvordan
• Fast-tilknyttede, roller
• Værktøj, materialer, mv.
• Tid, opgaver
Det er klogt at drøfte de ansvarliges roller på forhånd. Hvem
sørger for lokaler, hvem laver flyers og uddeler dem? Måske
er det nok med bare een som klarer det hele, men lader
opgaven gå på omgang til næste repair café.
Har alle deres eget værktøj med hver gang? Er der mon et
skab hvor man kan opbevare værktøjet til næste gang?
Som udgangspunkt skal man ikke have hele
værktøjskassen med, men bare det basale. De der har
noget der repareres skal have evt. reservedele med, og kan
f.eks. også tage det værktøj med som de ved skal bruges,
hvis de har det.

Vigtigt

HYGGE
Ingen repair café uden det sociale element. Måske er der
nogle der tager deres børn med, og de kan sidde og knytte,
strikke eller lege imens der bliver repareret. Der skal være
plads til hyggesnak om alt det løse som ikke har med
reparationerne at gøre. Synes folk det er hyggeligt, kommer
de måske næste gang og giver en hånd med andre
reparationer.

God repairlyst!

