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1. Parterne  

Københavns Kommune 
Teknik- og Miljøforvaltningen 
Byens Udvikling - Klima 
Njalsgade 13 
2300 Københavns Kommune 
I det følgende kaldet KK 
 
og 
 
ARC - I/S Amager Ressource Center 
Kraftværksvej 31 
2300 København S 
I det følgende kaldet ARC. 
 
og 
Forening XXX 
 
og 
 
Forening YYY 
 
er der indgået aftale om at afhente og bruge cykler og cykeldele fra 
Borgervænget Genbrugsstation til reparation af cykler i perioden 1. marts 
2017 til ultimo 2018. 
 
Teknik- og Miljøforvaltningens ansvarlige er: 
Anne Christine Eskildsen (aneski@tmf.kk.dk) 
Ida Bode (A02Y@tmf.kk.dk) 
 
ARCs ansvarlige er: 
René Marx (rem@a-r-c.dk) 
Navn, tlf, email 
 
Forening XX ansvarlige er: 
Navn, tlf, email 
Navn, tlf, email 
 
Forening YY ansvarlige er: 
Navn, tlf, email 
Navn, tlf, email 
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2. Opgaven  

Samarbejdet tager udgangspunkt i aftagning af cykler og cykeldele fra 
Borgervænget Genbrugsstation. De udvalgte foreninger skal anvende 
genstandene med det formål at udbrede genbrug til københavnerne og 
undervise københavnerne i at reparere deres cykler. Det vil ikke være 
muligt at aftage cykler og cykeldele fra genbrugsstationen med det formål 
at videresælge det eller på anden måde tjene penge på det. 
 
I forbindelse med samarbejdet er følgende aftalt: 

• Der etableres en afleverings- og afhentningszone for cykler og 
cykeldele på Borgervænget Genbrugsstation 
Ansvarlig: ARC 

• Det fremgår tydeligt at cykler, der stilles i zonen, bliver brugt til 
nonprofit reparationsaktiviteter eller lignende. 
Ansvarlig: ARC 

• Foreningens frivillige skal hente cykler og cykeldele udenfor 
genbrugsstationens åbningstid, mens der er ARC personale tilstede 
(i hverdage fra kl. 9-10 og søndage fra kl. 9-10) 
Ansvarlig: Forening XX og YY 

• Foreningens frivillige, der henter effekterne, har et gyldigt ID-kort 
udarbejdet af foreningen efter aftale med ARC, så det er tydeligt at 
se hvor de kommer fra. 
Ansvarlig: Forening XX og YY 

• Der udarbejdes en liste over frivillige tilknyttet foreningen, som 
opdateres løbende og sendes til ARC (jf. bilag 1) 
Ansvarlig: Forening XX og YY 

• Der implementeres en procedure i forhold til at sikre, at cyklerne 
ikke er stjålne inden perioden går i gang i 1. marts 2017 (jf. bilag 2) 
Ansvarlig: Forening XX og YY 

• Der implementeres retningslinjer for håndtering af cyklerne i 
afleverings- og afhentningszonen, som alle frivillige fra foreningerne 
skal overholde (jf. bilag 3) 
Ansvarlig: ARC 

• I forbindelse med projektet skal parterne koordinere 
informationstiltag. 
Ansvarlig: Alle 

• Der afholdes 1-2 statusmøder om året, hvor alle parter deltager. 
Ansvarlig: KK 

• Der gennemføres en slutevaluering, hvor alle parter deltager og der 
udarbejdes en evalueringsrapport. 
Ansvarlig: ARC 
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3. Tidsplan 
 

Uge 6 2017 Underskrivelse af aftale og møde på ARC, 
Kraftværksvej 31, Kbh. S 

Uge 8 2017 Møde på genbrugsstationen med pladsfolk 
og frivillige 

1. marts 2017 Aftalen træder i kraft 

1. marts - 1. oktober 2017 1. sæson 

1. oktober 2017 - 1. marts 
2018 

Vinterlukket (hvis tilbudsgiver ønsker det 
ellers holdes åbent hele året) 

1. marts - ultimo 2018 2. sæson 

Ultimo 2018 Aftalen ophører 
     

 
 
4. Opsigelse af aftalen  

 
Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen og Amager Ressource 
Center I/S kan til enhver tid ophæve nærværende aftale med et passende 
varsel. 
 
 

5. Underskrift 
 
Nærværende aftale er underskrevet i X eksemplarer hvoraf parterne for ét 
eksemplar hver. 
 
 
____________________  _____________________ 
Teknik- og Miljøforvaltningen Amager Ressourcecenter        
Merete Kristoffersen  Rene Marx 
 
 
 
 
 
 
_____________________  _____________________ 
Navn   Navn 
Forening XX   Forening YYY 
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Bilag 1. Liste over frivillige fra foreningerne 
Liste udfyldes, og sendes til ARC inden 1. marts 2017 og løbende ved 
ændringer. 
 
Navn:  tlf. nr.  Billede 
 
Navn:  tlf. nr.  Billede 
 
Navn:  tlf. nr.  Billede 
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Bilag 2. Procedure for at sikre at cykler ikke er stjålne 
Foreningerne har ansvaret for, at cykler eller cykeldele, der medtages fra 
Borgervænget Genbrugsstation ikke er stjålne. 
 
Hvilken metode, der vælges at gøre brug af for afklaring af ovenstående er 
op til foreningerne og fremgår af bilag 4 ”Løsning af opgaven”. 
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Bilag 3. Retningslinjer for håndtering af cykler på Borgervænget 
Der er etableret en afleverings - og afhentningszone på Borgervænget 
Genbrugsstation, hvor der er afsat plads til, at genbrugsvejlederne kan 
vejlede borgere i at aflevere genanvendelige cykler og lægge cykeldele i 
pallerammer til genbrug og reparation. Der må ikke afhentes cykler eller 
cykeldele fra andre steder/containere på Borgervænget Genbrugsstation. 
 
Cykler og cykeldele skal afhentes af frivillige fra foreninger som indgår i 
aftalen, der medbringer et gyldigt ID-kort. 
 
Der skal som minimum afhentes effekter 1 gang, indenfor en 14 dages 
periode, med mulighed for flere afhentninger. Der udarbejdes en 
turnusordning i samarbejde med de valgte foreninger. 
 
De frivillige kan afhente cykler og cykeldele i tidsrummet kl. 9-10 på 
genbrugsstationen, alle hverdage samt søndage. Da dette er uden for 
normal åbningstid, vil porten ind til pladsen være lukket, og skal åbnes af 
personale/genbrugsvejledere fra ARC- gerne ved forud, telefonisk kontakt.  
 
Frivillige skal bære en gul vest, mens de er på pladsen. En gul vest kan 
findes i indgangen i mandskabsbygningen, eller udleveres ved forespørgsel. 
 
Cykler og cykeldele der vurderes til ikke, at kunne bruges, frasorteres og 
afleveres af de frivillige i de relevante containere på pladsen under 
vejledning af pladspersonalet. 
 
  

 Side 7 af 8 



Bilag 4 – Løsning af opgaven  
Foreningens/-ernes beskrivelse af løsning af opgaven indgår som dette bilag 
i aftalen.  
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