REGLEMENT FOR BRUG AF REUSE
o

Pladsen er kun for borgere i Aarhus Kommune. Besøgende skal på forlangende kunne dokumentere, at de har adresse i Aarhus Kommune.

o

Besøgende skal udvise hensyn til andre besøgende.

o

De besøgende skal altid følge pladsmandens anvisninger.

o

De ting, som besøgende tager med sig, er kun til eget brug og må ikke videresælges.

o

Det er kun ting i containeren eller afmærkede områder, der er til fri afbenyttelse og som du må tage
med hjem. Ting i arbejdsområder mv., er først til fri afbenyttelse, når de er sat på hylderne af personalet eller de frivillige.

o

Vis hensyn til personale og frivillige, når de stiller ting frem.

o

Alt hvad der er skruet eller boltet fast er ikke noget, du må tage med hjem.

o

Genstande skal afleveres på de anviste steder.

o

De besøgende skal selv aflæsse sine genstande.

o

Farligt affald afleveres forsvarligt.

o

Ingen komposterbart affald – madaffald, haveaffald ol.

o

Kun adgang for gående på pladsen.

o

Børn op til 15 år skal ledsages med en voksen.
.

o

Pladsmanden kan bortvise dig fra pladsen, hvis du udviser en uhensigtsmæssig adfærd eller er til
gene for andre besøgende.

o

Cykel eller trækvogn udlånes kun mod deponering af billedlegitimation.

Særlige regler ved reparationer og ombygning og brug af AVAs redskaber:
o

ReUse Centerets redskaber må ikke fjernes fra området

o

Ved brug af redskaber og i forbindelse med reparationer og ombygninger, skal der udvises forsvarlig
opførsel og der skal tages hensyn til andre besøgende. Redskaber udlånes kun til besøgende over
18 år.

Takt og tone for pladsmanden:
-

Du skal være høflig og imødekommende overfor de besøgende. Husk, at du repræsenterer AffaldVarme Aarhus.

-

Du skal være behjælpelig med at besvare de besøgendes spørgsmål.

-

Du må bortvise besøgende fra pladsen, hvis de udviser en uhensigtsmæssig adfærd eller generer
andre besøgende. Det er dit skøn af situationen, der ligger til grund for bortvisningen.

-

Du må ikke ryge på pladsen.

-

Du må ikke drikke alkohol på pladsen.

-

Du må ikke klunse ting fra pladsen eller lægge ting til side til dig selv.

-

Du må ikke opmagasinere dine egne ting på pladsen.

