Arbejdsplan 2015 for Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup
Miljø- og energivejledning:
Have åbent for daglig vejledning/praktisk hjælp til borgere vedr. energi og miljø-spørgsmål.
Yde specifik hjælp hos kommune og andre der har behov for hjælp til at ændre energiforbrugsvaner.
Gennem lokalpresse løbende at sikre et informations-flow omkring miljø og energi.
Afholde 2-4 åbent hus arrangementer med et fastlagt aktuelt tema
Sikre opdatering af hjemmeside med information om arrangementer og øvrige initiativer.
Stå for udlån af elmåler og yde individuel energivejledning
Sælge miljøstyrkende ting (f. eks. fuglekasser, solcelleting, vandspareudstyr).
Åben for alle borgerne
Have ansvaret for drift af Butik Fair der skal sælge og formidle bæredygtige produkter.
Stå for en mini-cafe (salg af kaffe/te)
Formidle pakkepost for GLS.
Samlede boliger
Vi skal arbejde fokuseret i forhold til de samlede boliger omkring energibesparelser og affaldshåndtering.
Dette indebærer afholdelse af kurser for ejendomsfunktionærer, klima og energinetværksmøder for
beboervalgte, udgivelse af nyhedsbreve.
Bedre Bolig
Vi skal yde hjælp i forhold til energispareindsats i private enfamilie-boliger i et samspil med BedreBoligprojektet.
Trafik
Vi skal arbejde for trafiksikkerhedsindsats ved de af kommunens skoler hvor der er særligt behov. Eks.
Informationsindsats rettet mod forældre, hjælp med trafiksikkerhedsplaner, hjælp med cykeltjek.
Derudover cykelkampagne(cykel til arbejde, cykel til bager, Alle Børn Cykler). Back up til centrale
kampagner.
Koordinere Test en Elcykel-kampagnen.
SÆRLIG PRIORITET Affald/ressourcer
Gøre en indsats for at få kommunens afaldsplan implementeret maksimalt således at mest muligt affald
sorteres og genanvendes.
Koordinere indsats for at fastholde borgere i at kompostere (nyhedsbrev, PR, sikre at kompostbeholderne er
i omløb).
Ren By-kampagne:
Koordinere indsats for Ren By-kampagne i lokalområdet med renholdelse af naturen.
Skabe større opmærksomhed blandt specielt børn og unge omkring korrekt håndtering af
affald.
Fjernvarme-arbejde:
Være en ambassadør for fjernvarme overalt i byområder.
Yde en understøttende indsats for fjernvarme i etablerede boligområder.
Indgå i sparring med Fjernvarmeværket.
Indsats til fordel for reparation og genbrug:
Sikre mulighed for reparation af enkle ting, der kun af ressourcemæssige årsager kan betale sig at reparere.
Deltage i reparationsnetværk herunder bidrage med vejledning til andre der vil arbejde med reparation.
Selvforsyning
Koordinere Farmers Market på Domhuspladsen i Taastrup seks gange.
Yde aktiv indsats for at styrke selvforsyning såvel individuelt som i fællesskaber.
Sikre udlån af hjælpeudstyr: hønsefræsere, mostpresse, brug af kornpresse
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Grøn generation
Bidrage i den samlede indsats rettet mod skoler i forhold til ”Grøn Generations-projektet”
Indsats i forhold til 3. verden:
Yde konkret indsats for genopbygning af hospital i Sierra Leone med genbrug af udtjent
hospitalsudstyr – herunder at fungere som sekretariat.
Stå for indsamling af brugt værktøj, symaskiner og brugte briller til brug i den 3. verden
Medlemsindsats:
Skrive og udgive medlemsblad 4 gange årligt.
Stå for 1-2 medlemsarrangementer.
Sikre kontinuerlig informatiomnsindsats via MEC-intern
Foreningshjælp:
Yde hjælp til lokale foreninger med et miljø- eller energisigte, der har brug for sekretariatshjælp. Heri indgår
også Hedehusene Erhvervsforening og Hedemarkedet.
Vestegnens Vedvarende Elværk (VVE)
Vi skal arbejde aktivt for at understøtte VVE i bestræbelserne på at udbrede den vedvarende energi på
Vestegenen.
Energitjeneste-indsats:
Deltage i samarbejde med Energitjenesten,Sjælland herunder at vejlede generelt vedr. energibesparelser,
Derudover at deltage i centerrådsmøder.
Et særligt fokus-område er UngEnergi. Her skal vi tage initiativ til at danne basis for indsats på
Vestegnen/Roskilde.
Deltage ved udadvendte aktiviteter:
Arrangere byttemarked på Høje Taastrup Torv. Deltage i byfest i Sengeløse, byfest i Taastrup/Hedehusene
o.l. arrangementer.
Tilbyde miljøforedrag for særligt interesserede.
Åbent for nye indtægtsgivende aktiviteter
Vi skal i årets løb have fokus på puljer, fonde o.l. der voil kunne give os indtægtsgivende aktiviteter der falder
inden for vores formål

Socialt fokus
Vi skal fastholde vores særlige sociale fokus i MEC. Det vil ytre sig ved at vi har folk i aktivering, i
fleksjobs, tage imod frivilliges indsats. I hele vores daglige virke sikrer at der er højt til loftet i
omgangen med mennesker der benytter huset. Et godt arbejdsmiljø er helt centralt.
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