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Kongeåstien før Kongeåstien efter Opsætning af banner

Hvem er vi? 
Virksomhedscenter og Grønt Nyttecenter er et ak-
tiveringsprojekt i Vejen kommune. Her kommer der 
borgere henvist fra Vejen Jobcenter.  Grønt Nyt-
tecenter ligger i Rødding og er for jobsøgende bor-
gere. Virksomhedscenteret holder til på materiale-
gården i Brørup og er for borgere som har andre 
udfordringer end arbejdsløshed. 

Hvad kan vi?
Vi kan løse en lang række mindre udendørs opga-
ver. Det kan eks. være oprydning i et grønt område, 
et stakit der skal males eller repareres, et legehus 
der skal fjernes, eller storskrald der skal køres på 
genbrugspladsen. Opgaven må gerne være over-
skuelig og have en forholdsvis lang deadline, da det 
kan variere med antallet af borgere. 

Hvem kan vi hjælpe?
Virksomhedscenter og Grønt Nyttecenters arbejds-
kraft er gratis og kan benyttes af alle kommunale 
institutioner i Vejen Kommune. Det kan være en 
børnehave, en skole eller indenfor Kultur og Fritid.  
Lokalråd kan også benytte sig af tilbuddet.  Kræver 
opgaven materialer afholdes udgifterne af opgave-
stiller. 

Hvor skal du henvende dig?
Hvis I står og mangler en hånd til et stykke prak-
tisk udendørs arbejde, så er I meget velkomne til at 
kontakte os for at høre nærmere om mulighederne 
for uforpligtende hjælp.  

Husk lige...
Vi udfører ikke arbejde, som ellers er ordinære 
drift-opgaver eller større håndværksopgaver. Der 
skal være tale om plus-pleje opgaver indenfor kom-
munalt regi. Opgaver som ellers ikke ville blive 
gjort, hvis vi ikke gjorde det.

Kontaktpersoner:
Mette R. Juel 
Leder for Virksomhedscenter 
Team Vej, Park & Genbrug
Stenbro Allé 6, 6650 Brørup
Telefon:     21 72 41 03 
E-mail:      mrj@vejen.dk

Kai  Skov
Daglig leder af Grønt 
Nyttecenter
Team Vej, Park & Genbrug
Gl . Tingvej 5, 6630 Rødding 
Mobil:       2172 2836
E-mail:      kais@vejen.dk


