Rapport for prosjekt “grønnere
loppemarked - mindre avfall” - vår
2018
Bakgrunn
Korpset gjennomfører to store loppemarkeder i året. Loppemarkeder er allerede i
utgangspunktet ypperlige miljøtiltak på mange plan – bidrar til gjenbruk, mindre søppel,
sosialt samvær og vennskap under dugnaden samt liv og hygge i nærmiljøet. Men alle
loppemarkeder må kaste en god del usolgte ting når helga er over. Høsten 2017 kasta vi
nesten 9 tonn, våren 2017 ca 7.
Derfor startet loppekomiteen i Ila og Bolteløkka skolekorps et prosjekt for å prøve å redusere
mengden søppel, og søkte om grønne midler fra bydel St. Hanshaugen. Vi mottok kroner 25
000,- og takker bydelen varmt for støtten.

Idéer
●
●
●
●

Minske søppelmengden – reparasjon / redesign / aktiv bruk av finn.no for å selge
mere
Gi bort til organisasjoner / antikvariater
Lagre mere mellom markeder
Sortere det som må kastes bedre

Utfordringer
●

●

●

Enkelte sider ved loppemarkedet våren 2018 var spesielt krevende: på grunn av
strengere regelverk og mindre lagerplass på Ila skole måtte vi bruke flere
lager-konteinere til å lagre loppene før markedet. Dette førte til en del ekstraarbeid.
Generelt er loppemarkedet allerede et stort krafttak for alle involverte. Det er
vanskelig å bruke arbeidskraft på nye oppgaver når alle foreldre allerede gjør så
mye.
Det er viktig at målet om mindre kasting ikke blir et engangs-stunt men får prege
arbeidet framover.

Gjennomføring
Vi har klart å gjennomføre følgende tiltak:

●
●
●
●
●

●
●

Vi ryddet ut en del ting i en bod borettslaget disponerer, slik at noen lopper kan
lagres til neste loppemarked
Vi lagret flere lopper som vi skal prøve å selge til høsten
Vi brukte FINN aktivt til å legge ut annonser. På søndag ettermiddag la vi ut mange
gjenstander under “Gis bort” på FINN
Mot slutten av loppemarkedet annonserte vi at alle resterende møbler blir gitt bort
gratis
En dedikert person måtte jobbe med å få alle varene ut av lager-konteinere i løpet av
markedet, ettersom ekstra-arbeidet med å hente ting ut av konteinere førte til at vi
ikke hadde klart å rigge alle varer opp. Det er viktig å slippe å kaste varer vi ikke
engang har forsøkt å selge
Resterende klær og sko ble hentet av en organisasjon
Glass og metall ble sortert ut for levering på Smestad gjenbruksstasjon dagen etter

Erfaringer
●

●

●
●

●

Det er avhengig av mange tilfeldigheter om det er mulig å organisere reparasjon av
møbler: bl.a. kvaliteten på det vi får inn, og om noen frivillige har erfaring med det
som kreves av reparasjon. Her bør vi gjerne bruke Frivillighetssentralen/Facebook til
å prøve å rekruttere frivillige med spesialkunnskap
Å annonsere under “Gis bort” på FINN fungerer svært godt. Vi kan gjerne legge ut
spesielle ting med pris allerede på lørdag, og så evt. sette ned prisene etterhvert.
Likevel må en dedikert person følge opp FINN-annonser og svar, og merke ting som
er gitt bort med telefonnr og avtalt hente-tidspunkt.
Restlopper fra elektro-avdelingen blir kjørt til en Elkjøp-butikk og levert i konteiner
der.
Levering på Smestad er en krevende ekstra-jobb, og vi leverer mere på en gang enn
Smestad egentlig ønsker å ta imot (fordi det er et tilbud for privatpersoner). Vi er
usikre på om metall uansett sorteres ut under behandling av rest-avfallet. Her trenger
vi mere kunnskap om optimal håndtering av avfallet.
Kvalitetskontroll under henting er også en viktig måte å redusere avfall på: takke nei
til sofaer, senger, madrasser og lignende

Loppemarkedet kvittet seg våren 2018 med 6,2 tonn restavfall, og vi er godt fornøyde med at
mengden har gått nedover.

Nye mål
●
●
●

Kafeen bruker en del engangs-produkter (plastikk-glass o.l.). Kan vi finne bedre
alternativer?
Få mere informasjon fra Løvås og Renovasjonsetaten om anbefalt sortering og
håndtering av avfallet
Videreføre tiltak vi hadde god erfaring med, samt prøve å få tak i frivillige som kan
hjelpe til med reparasjoner

