Hvad gør jeg med mit hullede og plettede tøj?
De fleste ved godt, at de gode bukser fra sidste år, der er krøbet i vask, eller trøjen, der bare har
den forkerte farve, kan afleveres til genbrug i tøjcontainerne rundtom i byen, men hvad gør
man med skjorten med rødvinspletten, den falmede jakke, eller bukserne med hul på knæet?
Albertslunderne er virkelig blevet meget fokuserede på deres affald og på at sortere det rigtigt. Og
derfor har vi i Agenda Centeret fået mange spørgsmål om, hvor den ene eller den anden ting skal
hen. Et af de spørgsmål, der går igen, er, hvad man skal gøre med det tøj og andet tekstil, som ikke er i
god nok stand til at blive genbrugt. Svaret er, at langt det meste kan genbruges, og der er flere
aktører i Danmark, der meget gerne vil have det hullede, plettede og falmede tøj, sengetøj og anden
tekstil. Blandt dem kan nævnes Røde Kors, Frelsens hær, Danmission, UFF og H&M. Deres eneste krav
er, at tøjet er rent og tørt. Det tøj, der ikke kan sælges som genbrugstøj i Danmark, bliver nemlig solgt
til opkøbere i Tyskland, der sorterer tøjet, og inddeler det i forskellige kvaliteter. Nogle typer tøj kan
afsættes i Østeuropa og andre i Afrika. Er tøjet i for ringe en stand, bliver det enten genanvendt som
klude i industrien, eller det bliver nedbrudt til fibre, så det kan indgå i ny produktion, eller som
isolering i biler og huse.
Så næste gang du har noget tøj, eller andet tekstil, du ikke længere kan bruge, så aflever det til
genbrug i en af de mange genbrugscontainere, der er opstillet rundt omkring i byen. I Albertslund er
der bl.a. Røde Kors containere på kommunens genbrugsstation, ved Trippendalscentret, og i flere
boligområder. Frelsens Hær har en container ved Godthåbsparkens storskraldsplads i Skyttehusene.
Den nærmeste UFF container er ved Glostrup svømmehal, Danmission har en butik på Tåstrup
Hovedgade, og H&M findes både i Glostrup og i Tåstrup.

