
                 

    Velkommen til Repair Café Lyngby ☺ 

Venligst udfyld fixer-sedlen til højre og læs grundigt nedenstående vejledning inkl. det 
med småt igennem.  

Når sedlen er udfyldt skal du aflevere den personligt til  sekretæren som vil sørge for at 
din reparationsanmodning kommer i hænderne på den rette ledige fixer. 

Slå dig herefter ned i ventearealet, snup en kop kaffe/te/vand/kage  og vent til du bliver 
kaldt op af en ledig fixer.  

BEMÆRK : Fixerne kan noget forskelligt, så det er ikke sikkert du kommer til i ‘retfærdig’ 
rækkefølge.  Hvis sekretæren vurderer at der er lang ventetid på din reparation kan du 
med fordel oplyse dit mobilnummer og gå en lille tur i nærområdet indtil du bliver ringet 
op. Vi opfordrer dig til at deltage i reparationen – dels for at lære noget og dels for at få 
det til at gå hurtigere 

Når reparationen er afsluttet – med succes eller ej – færdigmelder du dig hos 
sekretæren ved at aflevere denne seddel med angivelse af om reparationen lykkedes 
eller ej. 

Læg gerne en skærv i kaffekassen før du går, eller på MobilePay nummer 8745VC 

Overvej om du vil være medlem af foreningen, det koster 20 kr. I såfald husk at opgive 
din e-mail adresse nederst på sedlen til højre  

Det med småt 

Repair Cafe er et fællesskabsprojekt baseret på frivillighed, ingen deltagere  bliver aflønnet. Fixerne gør deres 
bedste, men hverken fixere, brugere eller Repair Cafeen har ansvar for hvad der sker med de produkter som 
forsøges repareret. Det er de enkelte fixere og brugere, der i samarbejde bestemmer om og hvordan et 
produkt skal repareres, og fixerne har ret til at afvise en reparation. 

Disse regler gælder: 

• Der er ikke penge eller anden betaling eller forpligtelser involveret. 

• Hvis der skal anskaffes reservedele, er det brugerens eget ansvar, selv om fixere naturligvis er behjælpelige 
hermed. 

• Hvis en genstand efterlades til senere reparation, sker dette på brugerens ansvar. 

• Fixere og brugere kan frit lave personlige aftaler, fx om besøg eller reparation andetsteds, hvilket er Repair 
Cafe uvedkommende. 

• Fixere og brugere optræder respektfuldt og anerkender de begrænsninger som projektet i sin natur har. 

• Alle deltagere skal følge de anvisninger som caféens  værterne giver. 

• Sikkerhedsforskrifter, herunder corona regler og brandreglement, skal overholdes. 
                   

          
 

      

                              FIXER SEDDEL 
 
Navn (evt blot kaldenavn) :  
 
 
Mobilnummer (udfyldes i tilfælde af ventetid 
eller hvis du venter udendørs): 
 
Hvad ønskes repareret ?  
(husk på apparater at angive mærke/model samt hvad der ikke  
fungerer - fx ”Philips strygejern model Powerlife – bliver ikke varmt”)  
 
 
 
Hvad vejer den genstanden t?  
(du kan veje genstanden på vores vægt – oplysningen skal bruges til vores  
statistik om hvor mange kg vi har sparet den kommunale genbrugsplads for.. )  
 
VÆGT:  
 
Navn på fixer (udfyldes sammen med fixeren)  
 
Lykkedes reparationen ? (sæt kryds) 
 
 
JA                                NEJ                Hvis NEJ: Beskriv kort hvorfor  
     reparationen ikke kunne gennemføres: 
 
 
 
 
Hvis du vil være medlem af Repair Café Lyngby (ikke påkrævet) skal vi bruge 
din e-mail adresse – medlemsskabet koster 20 kr årligt – betal kontant til en af 
værterne eller betal med Mobilpay på nummer 8745VC 
 
E-mail adresse:  
 

HUSK AT AFLEVERE DENNE SEDDEL TIL 
SEKRETÆREN FØR DU FORLADER CAFÉEN – Tak for 
denne gang og på gensyn ☺ 

Udfyldes af sekretæren:  
Dato: 
 
Klokkeslæt:  


