MEC i tal 2013
Årsomsætning 2013:
1,7 mio. (2012: 1,7 mio.)
Medarbejdere ved årets afslutning :
7 medarbejdere heraf 1 i fleksjob, 2 i mikrofleksjob, 2 i job med løntilskud og en på halv tid
(2012: 3 1/2)
+ 7 frivillige medarbejdere (møder mindst 1 gang ugentlig og hjælper til)
Antal medlemmer:
94 medlemmer (2012:92 medlemmer)
Foreninger med adresse/udspring i MEC:
Høje-Taastrup Bilaug, Selvforsynerklubben, Fair Trade butikken, Masanga.dk, Fløng
Klimaforening, Vestegnens Vedvarende Elværk, Cyklistforbundet Vestegnen,
Handelsstandsforeningen for Høje Taastrup Torv, Hedehusene Erhvervsforening,
Hedehusene/Taastrup Fødevarefællesskab (HØFF) og Høje-Taastrup Fælleshave.
Hovedaktiviteter (de syv projekter der fyldte mest tidsmæssigt):
• ECO-life projekt og GoEnergi
• E-mobility
• Vedvarende energi herunder Vestegnens Vedvarende elværk
• Hjælp vedr. haver/natur (incl. komposthjælp, bjørneklobekæmpelse, ren by, hønseog haveinspiration)
• Trafiksikkerhed/Miljøtrafik
• Farmers Market
Derudover særskilte værksteder/aktiviteter: Reparationsværkstedet (min. 25 timer
ugentligt)
Udgivelser:
Miljø og Energibladet (20 sider 4 gange årligt i 200 eks.) (80 sider i alt)
Kompostbladet (4 sider 2 gange årligt – udsendes til ca. 1000 husstande digitalt)
Grønt Boligforum (4 sider 4 gange årligt i 75 eks.) (16 sider i alt )
Grønne kontaktlærere (2 sider 5 gange årligt i 30 eks.) (10 sider i alt )
I alt 114 sider
Derudover hjemmeside www.mec-ht.dk, der opdateres .
Affald:
8 Ren By-aktioner. I alt indsamlet ca. 2 tons (2012: ca. 2 tons)
Lokal medieomtale
I 2013 var der lokal omtale, hvor MEC (incl. øvrige aktiviteter på adressen) er nævnt
(Lokalavisen, Roskilde Dagblad, Vestegnen, Sengeløse Nyt) 330 gange (2012: 303
gange). Derudover omtale i Sengeløse Radio, DR-P4 og Politiken.

Hjemmesidestatistik
www.mec-ht.dk 153.442 besøgende (2012: 65691)
Ugentlig åbningstid:
44 timer (man – fredag kl. 9-17, lørdag kl. 10-14)
Udadvendte arrangementer:
6 Farmers Market med gennemsnitlig 250 besøgende.
Antal henvendelser pr. uge
Forår:106 henvendelser (2012:89)
Efterår: 101 henvendelser (2012:128)
Antal ”kasserede” ting, der blev reddet af reparation i værkstederne
I alt 378 ting: Elektronik 168 (144 i 2011.), symaskiner 88 (2012:42 ting), PC 122 ( 77. (263 ting i
2012)

Mængde værktøj m.v. leveret videre til 3. verden:
ca. 350 kg værktøj (2012 ca.350 kg), ca. 400 par briller (2012: ca. 1200), 6 høreapparater
(2012:5), 14 symaskiner (2012: 24).
1 container til Masanga-hospitalet i Sierra Leone
GLS-pakkedistribution

1789 udleveret (44 pakker til videreforsendelse) (2012: 902 udleveret – 58 pakker
til videreforsendelse).
Udlån af mostpresse
49 døgn (2012: 37 døgn)
Udlån af hønsefræser
55 gange (2012:12 gange)
Salg af kompostudstyr herunder orme
125 herunder 106 x kompostorme. Derudover har vi hjulpet med beluftningsstokke,
kompostlåg, kompostnet og kompostspande
(2012: 161 herunder 136 orme)
Udlån af cykeltrailer
2 gange (2012:2 gange)
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