
STOP SPILD 
AF MURSTEN
Vi renser sten i Brønderslev 
og sætter gang i cirkulær økonomi

Rådgivning
Vi kommer gerne forbi og 
foretager en screening af et 
nedrivningsprojekt.  
Vi hjælper også gerne  
med oplysninger  
og krav til  
udbud. 

KONTAKT

Gamle Mursten Nord 
Agdrupvej 3, 9700 Brønderslev 
T: 5122 1993, www.avv.dk

Kurt Brandi, afdelingsleder  
T: 5122 1993, kbr@avv.dk

Steen Madsen, direktør AVV.  
T: 2965 7617, sm@avv.dk

Gamle Mursten Svendborg 
Skotlandsvej 16, 5700 Svendborg 
Tlf. 6221 6716, www.gamlemursten.dk

Cirkulær økonomi  
i praksis
Alle taler om cirkulær økonomi. 
Gamle Mursten arbejder med  
det i praksis. 

*  Vi holder materialerne  
i kredsløb.

* Vi skaber nye arbejdspladser.

* Vi belaster miljøet mindre. 

Vær med til at gøre en forskel
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10 ARBEJDSPLADSER 
I BRØNDERSLEV
Gamle Mursten i Brønderslev  
er en socialøkonomisk 
virksomhed. Vi samarbejder 
med de lokale jobcentre og 
oplærer ledige, så de kan få 
fodfæste på arbejdsmarkedet. 
Fra starten er der 10 
arbejdspladser i Brønderslev.

UDEN KEMIKALIER 
OG VAND
Gamle Mursten renser stenene 
uden at bruge kemikalier og 
vand. De kører på et bånd og 
bliver rystet, så mørtelen falder 
af. Metoden er patenteret og 
det færdige produkt er CE-
mærket, så det kan bruges 
direkte i nybyggeri.

GAMLE MURSTEN I 
BRØNDERSLEV
AVV og virksomheden Gamle 
Mursten har nu åbnet en 
produktionslinje i Brønderslev, 
hvor vi renser gamle mursten. 
Det er cirkulær økonomi i 
praksis. Byggeaffald bliver 
til nye materialer, som kan 
bruges i nybyggeri.

STIL KRAV TIL 
NEDRIVNING
Gamle Mursten er en hurtig 
genvej til cirkulær økonomi. 
Det handler blot om at stille 
krav til nedrivningen. Det kan 
kommunen, boligselskabet 
eller bygherren gøre i 
udbudsmaterialet.

SPAR CO2 OG 
GØR DET NEMT 
Det er bedre at genbruge 
gamle mursten end at 
producere nye. Det bruger 
langt mindre energi, og hver 
genbrugt mursten sparer 
miljøet for 0,5 kilo CO2.  

Det koster mange penge at 
komme af med byggeaffald. 
Hos Gamle Mursten afregner 
vi efter kvaliteten af affaldet. 
Jo bedre sorteret, jo billigere 
er det for entreprenøren. 

Vi sætter en container op på 
byggepladsen og henter den, 
når den er fyldt. Entreprenøren 
kan også selv køre stenene 
til vores anlæg i Brønderslev. 
Omkostningerne afhænger  
af kvaliteten.

NEDRIVNING MED 
OMTANKE
Væggene kan rives ned 
med en maskine. Blot skal 
entreprenøren undgå at køre 
oven på stenene og sørge for 
at læsse dem nænsomt,  
så snart muren er væltet.

RIV NED OG BRUG  
DE SAMME  
STEN IGEN
Skal du rive en bygning ned og 
erstatte den med en ny, kan 
du aflevere de gamle mursten 
til os og få dem tilbage i renset 
stand. Det er direkte genbrug  
– og en god historie.


