
- til at handle i PlusButikken, i PlusByg 
og på vores PlusMarkeder



Vi redder ting, der er smidt ud 
De ting vi sælger, er afleveret på genbrugspladserne. Men i stedet for at ende som 
affald, bliver de til varer i vores butikker. Dermed bliver affaldet penge værd – og vi 
sparer store udgifter til både transport og affaldsbehandling. Sidste år gav vi næsten 
1.800 ton affald nyt liv.

Vi gør dig grønnere
Når du køber genbrugsvarer i stedet for nye varer, kan du pudse din klimaglorie. Fx 
sparer du miljøet for 380 kg affald, hvis du køber en brugt cykel i stedet for en ny. 
For slet ikke at tale om al den CO2, du sparer klimaet for. Det er altså slet ikke tosset 
at handle hos os – kun klimatosset!

Vi skaber nye grønne jobs og tager et socialt ansvar
Med vores PlusButikker og PlusByg har vi skabt 15 nye, grønne fuldtidsstillinger – og 
vi påtager os et socialt ansvar ved at tilbyde jobtræning og aktivering for menne-
sker, som har svært ved at komme ud på arbejdsmarkedet. Som regel har vi 5-10 
mennesker ansat i forskellige former for aktivering.

Vi fremmer genbrugstanken
Genbrug er ’in’, og vi tror på, at der er plads til både private og offentlige genbrugs-
butikker. Vi samarbejder med andre genbrugsbutikker, og vi hjælper hinanden, hvor 
det er muligt. Samtidig støtter vi formidlingscenteret YderZonen og holder work-
shops om miljø og genbrug. Formålet er at øge ressourcebevidstheden blandt børn 
og voksne. 

’Vi’ er også dig!
PlusButikkerne og PlusByg er kommunalt ejet og dermed også ejet af dig, som bor 
i en AffaldPlus-kommune. Vi betaler løn, moms, skat og husleje, og får vi overskud, 
går det til driften og udviklingen af genbrugspladserne. På den måde går overskuddet 
tilbage til borgerne.

Se mere på affaldplus.dk/vi-gir-ting-nyt-liv eller shop online på affaldplusbutikken.dk


