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LEDER

En hyldest til de frivillige
Vi ved godt alle sammen, at frivilliges arbejde skal værdsættes, og
vi har alle fået fortalt historien om
foreningsdanmark og de frivilliges
store engagements betydning for,
at alle vores foreninger kan hænge sammen i hverdagen.
Jeg har, som de fleste andre, både hørt fortællingen om - og også
oplevet på egen krop - hvor vigtig
en rolle de frivillige spiller i forskellige sammenhænge for mange af
os. Det har været trænere og instruktører, som stod for træningen
i den lokale idrætsklub for mine
børn. Det har været, når der skulle arrangeres velgørende arrangementer. Det har været igennem
indsamlinger til NGO´er.
Jeg har mødt ildsjæle og frivillige i
dansk flygtningehjælp, Børns vilkår, Røde Kors. Jeg har haft mødt
bisiddere, besøgsvenner, affaldsindsamlere - og alle har de gjort
en kæmpe forskel for mig og alle
de andre, som har nydt godt af
deres frivillige arbejde. Men det er
ikke altid, jeg har husket at takke
de frivillige, som har gjort en forskel i mit liv og anerkendt deres
store indsats.
Huskede jeg at sige tak?
Jeg har f.eks. gået til fodbold det
meste af mit ungdomsliv, men jeg
kan ikke huske, at jeg fortalte min
fodboldtræner i Aabenraa, hvilken
kæmpe betydning det havde for
mig, at han i regn, sne, vind og
slud trak i træningstøjet og gav
mig og mine venner mulighed for
at blive bedre fodboldspillere. Få
noget tiltrængt motion og ikke
mindst muligheden, for at være en
del af et fællesskab.
Han krævede ikke at få noget for
sit arbejde på grønsværen, da
han var drevet af noget andet, noget større, nemlig kærligheden til
fodbolden, foreningslivet samt de
fælles sejre og nederlag.
Kærlighed til det større
Og netop kærligheden til noget
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andet og større end en selv er helt
centralt, når man snakker frivilligt
arbejde ,og selvom jeg hverken er
religiøs eller kristen, kommer jeg til
at tænke på et Paulus-citat fra det
første korintherbrev:
”Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind ... Den
tåler alt, tror alt, håber alt, udholder
alt ... ”.
For mig er essensen i dette citat
netop, at kærligheden rækker længere end blot til det enkelte individ
og hviler på en præmis om kærligheden som grænseløs og som noget, der sætter sig ud over egeninteressen og er en del af noget større.
Kærlighed og frivilligt arbejde kan
ikke købes for penge!
Og så er der MEC
1. januar begyndte jeg som centerleder i MEC, og det gik hurtigt op
for mig at uden frivillige - intet
MEC. De frivilliges arbejdsindsats
kan ikke påskønnes nok, og vi skal
alle huske at anerkende de frivillige
og jævnligt takke dem for deres
kæmpe arbejde for os alle sammen. Tusind tak til alle de frivillige i
MEC og resten af landet. Jeres
indsats er uvurderlig.
Emil Viskum
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FARUK BYGMETI
stoppe som chauffør. Han er nedslidt
især i den ene skulder. En nedslidning, der hænger sammen med, at
han - som chauffør - har måttet trække afsted med rigtig mange paller på
en pallevogn uden strøm.
Han vil dog rigtig gerne fortsætte på
arbejdsmarkedet, blot i et job hvor
han ikke belaster den højre skulder.
Praktik i MEC

Derfor er det aftalt, at han skal i praktik i MEC, hvor han skal i arbejdsprøvning i forskellige funktioner.
Én funktion behøver han ikke arbejdsprøves i, nemlig kunsten at reparere symaskiner. Han har for MEC
repareret utrolig mange symaskiner.

Faruk kom første gang i MEC for seks
år siden. Han tilbød sig som frivillig symaskinereparatør.
Vi sagde selvfølgelig tusind tak for den
fremstrakte hånd, og siden har Faruk
været en fast del af det frivillige personale i MEC.
Faruk fylder 50 her til sommer. Han
kommer oprindelig fra Kosovo, men
flygtede til Danmark i 1993, da han som
desertør fra militæret, stod til at skulle i
fængsel i 20 år. Han ønskede ikke at
fortsætte i den borgerkrig, som opstod,
da det gamle Jugoslavien gik i opløsning.
Han lærte hurtigt det danske sprog og
fik ret hurtigt arbejde. Han havde kørekort og fik job som lastbilchauffør. Et
arbejde han - hos forskellige vognmænd - har haft i 26 år.
Han har været gift med Minire i 26 år,
og har to voksne sønner, Festim på 25
og Lirim på 21, som begge er uddannet
som henholdsvis økonomiassistent og
bygningsingeniør. Han og de to drenge
er i dag danske statsborgere.
Slut som chauffør
Faruk måtte for over 1 1/2 år siden

Her giver han den en skalle. F.eks.
mødte han op efter en lille ”ferie”, og
her mødte han 30-40 symaskiner,
der alle skulle gøres færdig på 14
dage inden jul. Det lykkedes for ham,
og han mødte adskillige meget tilfredse kunder.
Han har fået en passion for symaskiner og sætter en ære i, at han kan få
alle maskiner til at fungere.
Det skal ikke være manglende reservedele, der stopper ham. Han har - i
sin garage - opbygget en stor samling af kasserede symaskiner, som
han tjekker, hvis han kommer til at
mangle en reservedel til en symaskine.
Faruk er med sit stille, altid venlige, yderst hjælpsomme og imødekommende væsen meget afholdt i
MEC, såvel hos kollegaer, som hos
de mange kunder, der kan hente en
færdigrepareret symaskine.

VOR EGEN VERDEN

Generalforsamling i MEC
Hermed indkaldes til MEC’s
Generalforsamling onsdag d. 21. april
2021 kl. 19.00 i Medborgerhuset,
Taastrup Hovedgade 71.
Kontingent kan allerede nu indbetales via
mobile pay på 72631 eller via bankkonto i
Merkur Bank reg. 8401 konto 1108358.
Husk at anføre ”kontingent” i beskedfeltet. Det er vores håb, at I stadig ønsker at
støtte op om MEC og vore aktiviteter.

Støttemedlemskab
Fuldt medlemskab

175,300,-

Der er visse fordele ved at være medlem
af foreningen:
·
Udlån af el- og radonmåler
(medlemsrabat 20%)
·
Udlån af mostpresse (medlemsrabat
20%)
·
Rabat på arbejdsløn ved reparationer 20%
Forud for selve generalforsamlingen, vil
der være et fagligt oplæg om energifælleskaber, ved Stephan Krabsen fra European greencities.
Efter en kort pause, vil der være ordinær
generalforsamling med flg. punkter:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formanden aflægger beretning
4. Godkendelse af regnskab og budget

5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter
8. Valg af revisor
9. Evt.
På valg til bestyrelsen er:
Kim Finsen (genopstiller), Karsten
Jacobsen (genopstiller ikke) og Martin Brøndsager (genopstiller).
Derudover er suppleanterne på valg
hvert år. Suppleanterne er: Bjarne
Bertelsen og Jens Klarskov
Lidt om Avedøre Green City
Avedøre Green City (AGC) er et visionært samarbejde mellem borgere, virksomheder, organisationer og institutioner, der ønsker, at området skal være
bæredygtigt. På tværs af matriklerne
samtænkes forbrug og produktion. Derfor defineres AGC geografisk af det
område, som Avedøre Fjernvarme leverer til. Med udgangspunkt i FNs 17
verdensmål skabes konkrete tiltag og
projekter, der udvikles og udføres i et
samspil imellem parterne. Verdensmålene indtænkes på kryds og tværs, og
potentialet for at skabe bæredygtige
løsninger indfries til fulde i alle typer af
udviklingsprojekter. Disse projekter omfatter optimering og udvikling af energirenovering, energiproduktion, mobilitet,
sundhed, uddannelse, ligeværdigt demokrati, cirkulær økonomi, jobskabelse,
ligestilling, smart grid (eltilslutning), klimatilpasning og biodiversitet.

http://greencities.eu/aved%C3%B8re-green-city-1
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Nu sorterer de det grønne affald fra
De samlede bebyggelser går i spidsen for
hvad angår kildesortering i Høje-Taastrup.
Foreløbig er 4200 husstande i kommunen i
gang med at sortere alt det fra, som skal sorteres herunder plast, metal, pap og ikke
mindst madaffald. Blandt de bebyggelser, der
er med, er bla. Taastrup Have, Gadevang,
Nærheden, Pælestykkerne og Parkvej.
Madaffald er kommet med her ved årsskiftet,
og meldingen fra Yvonne Nielsen i driftbyen
er, at det er kommet godt fra start.
Som hun siger : ”Det er vores ambition, at
resten af de samlede bebyggelser/
etageboligområder sorterer alle affaldsfraktioner ved årsskiftet 2021/2022.”
Hun fortæller endvidere, at kommunen har
overdraget ansvaret for at bortskaffe affaldsfraktionerne til VestForbrænding. De sørger
så for, at madaffald indsamles af renovatøren
og kommer til HCS-forbehandlingsanlæg i
Glostrup, hvor poserne med madaffald
sprættes op. Plasten frasorteres til genanvendelse, og madaffaldet sorteres for urenheder af plast, pap og metal m.m.

Omkring årsskiftet gik det så i gang. Der
er kommet nye containere, og alle beboere har fået en startpakke med det nødvendige udstyr til sorteringen.
Hvert kvartal får hver husstand en portion på 100 poser som de skal fylde kaffegrums, salat og kartoffelskræller i og levere til nærmeste genbrugscontainer.
Får de for mange poser, skal de leveres
tilbage til ejendomskontoret.
Taastrup Have har 354 lejligheder, der
beboes af en blandet flok af helt unge
mennesker, der er første-gangs-købere,
midaldrende, der er blevet skilt og ældre,
der har boet i bebyggelsen i rigtig mange
år.
De har alle taget rigtig godt imod den
nye skærpede sortering, og stikprøver
viser, at sorteringen er helt i top, og at
der kommer overraskende meget, der
kan leveres videre til oparbejdning. Tilsvarende er mængderne af restaffald til
forbrænding faldet betragteligt.

Madaffaldet neddeles til en
pulp, som pumpes ind i biogasanlæg, hvor det blandes
med gylle og forgasses til
biogas, som afsættes på naturgasnettet, hvor det fortrænger naturgas, som er
fossilt brændstof. Den afgassede biomasse bliver til naturgødning, der kan erstatte
kunstgødning og spredes på
markerne som gødning.
Et af de steder, hvor man er
kommet i gang er Taastrup
Have.
Erik Larsen, formand, fortæller: ”Vi har ”plaget” kommunen for at komme i gang og
har forberedt vores beboere
helt tilbage fra oktober ved opslag på hjemmesiden og på Facebook, hvor de er blevet
”bombarderet” med informationer om håndteringen af affaldet.

Det starter i køkkenet

Udspil og medspil

DN: Solceller skal på tagene - ikke marken
Vi skal have mange flere solceller på industritagene og meget færre ud i det åbne land, end hvad kommunens klimaplan
lægger op til. Det er et af de forslag, som
DN-Høje-Taastrup har stillet i forbindelse
med, at kommunens klimaplan har været
i høring.
Det er der flere årsager til:
Landbrugsarealerne bør primært bruges til produktion af mad eller til natur/
skov og ikke til store skæmmende
solcelleanlæg.
Når man etablerer store solanlæg
væk fra de borgere, der skal bruge
strømmen, kan vi risikere at skulle
udbygge med forstærkede elkabler.
Vi har i Høje-Taastrup en masse flade
tage, som fint vil kunne bruges til sol-

celleanlæg, enten ejet af erhvervsvirksomheden eller et energifællesskab.
Solceller er i et prisniveau, hvor det
kan betale sig for borgere at gå sammen om at få produceret strømmen,
og således opleve glæden ved at
indgå i et konstruktivt fællesskab.
Det er således bedre, at det er lokalsamfundet, der scorer gevinsten ved
strømsalg, end at det er en stor ikkelokal developer, der trækker pengene ud af kommunen.
Her bør Høje-Taastrup som klimakommune være på forkant og være bidragyder i en konstruktiv dialog med borgere, erhvervsliv og overordnede myndigheder.

Solceller skal på tagene, siger DN-Høje-Taastrup. Her solceller på taget af kommunens nuværende
rådhus.

HØJE-TAASTRUP - DANMARKS VILDESTE KOMMUNE???
Høje-Taastrup kommune er tilmeldt Miljøministeriets konkurrence om at blive
”Danmarks Vildeste kommune”. Foruden den ærefulde titel som Danmarks VILDESTE
kommune, får den vindende kommune også muligheden for at få 1 million kroner af
Den Danske Naturfond til et VILDT naturprojekt.
Det gælder altså om, at kommunen på sine arealer og borgerne på sine, gør en indsats for den vilde natur.
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Affaldsindsamlingssæsonen starter snart

Kort grønt nyt

Søndag den 18. april kl. 11 lyder startskuddet for årets landsdækkende indsamling af skrald fra naturen. Desværre er der
stadig rigtig meget brug for, at nogen tager
ansvar og fjerner noget af alt det affald,
som andre bare dumper. Senest har vi set,
hvor mange engangs-mundbind der ligger.
Årets indsamling vil have et særligt fokus
på take away emballage. Indsamlingsdeltagerne skal registrere, hvor meget take
away affald de får i sækken.
Indsamlingen tager et par timer. Man vil
som deltager få indsamlingsudstyr som affaldspickere, poser, handsker og veste.
Der vil være start fra syv forskellige steder i
kommunen.
Mødestederne er: Taastrup Medborgerhus,
Miljø og EnergiCentret, Hedehusene Station, Forsamlingshuset i Reerslev, Forten i
Vridsløsemagle, REMA 1000 i Fløng og
Sognegården i Sengeløse.

Oprindeligt var det 10 positive nyheder,
man ville kunne få tilsendt hver søndag,
men da der er så mange, er tallet øget til
12.

Tolv Positive Nyheder

Nyhederne handler typisk om mennesker,
der gør en positiv indsats for andre. Fremskridt der sker for den vedvarende energi.
Perspektivrige opfindelser o.l.
Antallet af abonnenter er lige nu 370.
Det er gratis at få nyhederne, som udgives i
regi af MEC. Ønsker du at få en fast søndagshilsen, så tilmeld dig via
www.positivenyheder.dk.

Energifællesskab i støbeskeen

Affaldsindsamlingen i Høje-Taastrup fortsætter i regi af Ren By, som koordineres
via MEC.

Emil er i gang med at afdække muligheden
for, at en række foreninger, institutioner,
boligforeninger i samarbejde med kommunen vil kunne indgå i et samarbejde med
den fælles interesse i at få etableret solcelleanlæg på en bygning i Høje Taastrup området. Det sker med inspiration fra Hvidovre, hvor man er langt fremme med et sådant
fællesskab.

Tilmeld dig gerne via kai@mec-ht.dk til den
18. april, såvel som til at deltage i de efterfølgende Ren By-arrangementer.

Ungeklimaråd mødes 26.3.21

Så er ungeklimarådet en realitet. Det består
af unge i alderen 15-25 år, som har frit slag
til at byde ind med, hvad de mener, der skal
gøres for klimaet i Høje-Taastrup. Selvom
deltagerne mødes nu, vil der stadig være
mulighed for, at unge interesserede kan
være med. Kontakt Morten Høeg fra kommunens klimasekretariat på mortenhoe@htk eller på tlf. 61778337

HøjeTaastrup - grøn kirke

For lang tid siden blev Høje Taastrup kirke
godkendt som en grøn kirke.
Det mener det nye menighedsråd ikke, at
det i praksis lever op til. Derfor er man nu
begyndt at se på, hvad der skal til for, at
kirken med god samvittighed kan erklære
sig for en grøn kirke.
Det første sted, de kigger på, er kirkens 10
ha konventionelt dyrkede landbrugsjord.

Udspil og medspil

Håndsrækning til gode grønne ideer
Nu er der ikke færre end to puljer, man kan søge, hvis man har
grønne ideer i Høje-Taastrup
Ny natur og biodiversitetspulje
I forbindelse med vedtagelsen af budget 2021, besluttede byrådet i Høje
Taastrup at afsætte 100.000 kr ekstra,
til at oprette en natur- og biodiversitetspulje til lokale og civile initiativer.

jen har en naturpulje, som kan søges til
lokale projekter, eller i regi af det nye
§17.4 klimaudvalg. Det vil der blive
meldt ud om senere.

Den nye natur- og miljøpulje ville kunne
søges til lokale projekter, som vil understøtte natur- og miljøtiltag, mere vild
natur og biodiversitet. Puljen skal kunne søges af borgere, lokale foreninger,
virksomheder m.m.
Det er dog et krav, at projektet skal foregå i Høje-Taastrup kommune, og
skabe værdi for flere borgere. Dvs. der
kan ikke søges penge med kommercielle formål eller med en snæver privat
interesse.
Puljen ville kunne søges bredt indenfor
klima, natur og miljøområdet, men konkrete biodiversitets og naturprojekter vil
blive prioriteret højt.
Det er endnu ikke besluttet i hvilket regi
at puljen bliver placeret, men det bliver
enten under agendarådet, som i forve-

Indtil da kan man søge om finansiering i
Natur og Miljø-puljen, der også i år har
50.000 kr til rådighed. Det vil dog sige,
at der allerede nu er bevilget 15.000 kr
til Naturplanteskolens Venner, der vil
lave en række videoer. De skal anskueliggøre, hvordan man for sig selv vil kunne komme i gang med at arbejde med
permakultur. Videoerne vil blive lavet i
løbet af 2021 og vil være tilgængelig for
alle interesserede via kommunens hjemmeside.

Den gamle pulje er der stadig

Det er Agendarådet der bestyrer puljen,
som har sidste ansøgningsfrist den 12.
maj 2021.
Ønsker man at vide mere om puljen, kan
man kontakte Arne Schøller Larsen på
arnelar@htk.dk eller ringe på 43 59 12
75.

En af de tidligere modtagere af midler
fra Natur og
Miljøpuljen er
”Stop
Madspild”, der
holder til på
Cafe Paraplyen.
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Cirkulær økonomi og verdensmålene
En af de kommuner i Danmark, der er længst fremme m.h.t. at implementere cirkulær økonomi i hele deres drift, er Gladsaxe.
Når man skal afdække, hvilken kommune i Danmark, der er længst fremme for,
hvad angår cirkulær økonomi, kommer
Gladsaxe kommune op blandt de øverste.
Et godt eksempel er kommunens hjælpemiddeldepot. De har været på banen
med at tænke og handle cirkulært, længe
før verdensmålene blev vedtaget – i ca.
10 år, fastslår lederen Sofie Seemann.
”Når en kørestol eller en rollator kommer
tilbage til os, går vi den igennem og ser
om der er en reservedel, der skal skiftes,
og så kommer den ellers ud igen til en ny
borger”.
Det samme gør sig gældende for hovedparten af de hjælpemidler, der kommer
tilbage efter udlån til borgerne i Gladsaxe
Kommune. De to teknikere reparerer og
udskifter dele på hjælpemidlerne,
så tingene kan komme i cirkulation igen.
Kan de ikke, så tager de reservedele fra
til senere brug. Der er i virkeligheden
mange forskellige ting, som skal gennemgås og sikres at blive brugt igen. Det
gælder f.eks. stole- og platformslifte og

dørautomatik.
”Vi har styr på det!”
At Gladsaxe er dybt forankret i den cirkulære
tankegang, erfarede Steen Rohde fra
Tormax, da han ville sælge sin genanvendte
dørautomatik til kommunen. Det kunne han
ikke, for de genanvendte da deres dørautomatik i forvejen.
Modsat langt hovedparten af de danske kommuner (som f.eks. Høje-Taastrup kommune),
der køber ny dørautomatik, når den gamle
går i stykker.
Det bevidste fokus på ressourcer går igen i
hele kommunens forvaltning fra skoler, daginstitutioner, plejehjem, rådhuset, driften, kantinen m.v. Det er et spørgsmål om at få det ind
i den daglige tankegang. På nogle områder er
det dyrere – andre billigere, så stort set går
det lige op.
Det kræver ikke noget stort koordinerende
organ, men bare en bevidsthed der gennemsyrer hele organisationen, fastslår Sofie
Seemann, der er tydeligt stolt af
sin arbejdsplads.
Læs også side 13

I Gladsaxe reparerer og
genbruger de deres dørautomatik.
I Høje-Taastrup køber
vi nyt.
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Samarbejde med gymnasiet
Høje Taastrup Gymnasium og Miljø- og EnergiCentret indgår grøn
samarbejdsaftale
De fleste unge er i dag optaget af klima
og miljø og det engagement, mener Høje
-Taastrup Gymnasium og Miljø- og Energicentret (MEC) i kommunen, er vigtigt at
gribe, og de har derfor netop indgået aftale om at indgå i et grønt partnerskab.
Det fortæller centerleder i MEC, Emil Viskum, til Lokalavisen Taastrup.
- Vi kan kun gøre MEC mere ungt sammen med de unge. Unge er optaget af
klima og miljø, fordi det er dem, deres
børn og børnebørn, der bliver ramt af klimaudfordringerne. Med denne aftale skal
vi samarbejde med gymnasiet om at få
den udfordring øverst på dagsordenen.
Det er ambitionen at lave noget med de
unge i stedet for at tro, at vi kan løse klimaudfordringerne for de unge, siger Emil
Viskum om aftalen og åbner op for, at det
på sigt ikke kun skal være unge i akademiske uddannelser, som MEC samarbejder om den grønne omstilling med. Mit
håb er, at vi måske også kan lave et lignende samarbejde med f.eks. FGU eller
erhvervsskoler, siger han.
Et åbent samarbejde
Samarbejdsaftalen lægger op til et åbent
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samarbejde, hvor der eksempelvis kan
skabes events, energieffektiviseringer og
grønne undervisningsforløb .
- Det kan for eksempel være en klima- og
miljødag på gymnasiet, som de unge står
for, med workshops, hvor byen kan blive
budt indenfor, og hvor MEC kan samle
trådene og byde ind med netværk, siger
Emil Viskum.
Gymnasie i et grønt område
På Høje-Taastrup Gymnasium fortæller
rektor Ida Diemar til Lokalavisen Taastrup, at gymnasiet selv har været i gang
med en klimastrategi, og derfor giver det
god mening at tænke endnu mere grønt.
Det kommer blandt andet til gode i undervisningen og på skolens klimaaftryk.
- Gymnasiet ligger bogstavelig talt i et
”grønt” område, og vi har insekthoteller
og forskningsfelter udenfor. Derudover
har vi et grønt regnskab, hvor vi følger
med i, hvordan vi bruger vores energi.
Her kan Emil og MEC støtte os med ideer, forklarede Ida Diemar til lokalavisen
Taastrup d. 17. februar.
Hun fortæller, at hun glæder sig til at
komme i gang med samarbejdet, og at
det også kan sikre, at de unge mennesker på gymnasiet
bliver klogere på klima og miljø.
- Vi håber, at det kan
sikre en generel klimadannelse. Mange
af vores elever har et
ønske om at være
frivillige, og samarbejdet med Miljø- og
Energicentret kan inspirere dem ad den
vej og sikre en klimakultur på gymnasiet.
Det er altid inspirerende at samarbejde
med andre, som
brænder for at gøre
en forskel, siger Ida
Diemar.

Erhvervsliv

Kosmetik og regler i regi af Grøn Salon
Kemiingeniør Johan Galster er den faglige bagmand til Grøn salon, som bor hos
MEC/Energitjenesten. I den rolle kommer han omkring lovgivning i EU og beskriver her, hvordan det passer sammen med virkeligheden ude i salonerne.
Anprisninger: Må Schwarzkopf kalde en hårfarve for ”Natural & Easy”,
når den indeholder kunstige og særdeles skadelige stoffer?
Ja, de må gerne kalde en syntetisk
hårfarve for ”natural”, fordi ordet
”natural” henviser bare til, at håret føles naturligt, ikke til at farven er naturlig. Det er i hvert fald vurderingen hos
myndighederne i Danmark.
Sikkerhed. Ifølge kosmetikforordningen skal et produkt være sikkert for
forbrugeren, når det anvendes på en
måde, som er almindeligt forudseelig.
Men når definitionen peger på forbrugeren som målgruppen, betyder det
omvendt, at frisører og kosmetikere
ikke er den centrale målgruppe. Frisører må derfor påregne negative effekter på deres helbred, men det er åbenbart i orden. Tilsvarende ligger der heller ingen miljøkrav til grund for kosmetikforordningen.

Allergi og kosmetik. Allergi er mange ting, og årsagerne er mange, så jeg
vil blot pege på een årsag: Vi bruger
meget kosmetik og udsættes i det hele
taget for mange kemiske
stoffer, som hver for sig
og i fællesskab påvirker
os. Hvordan en blanding
med flere stoffer, der enkeltvis er harmløse, lidt
skadelige eller meget skadelige, indvirker på kroppen er svært at forudsige,
og derfor har man i EU
valgt at basere reglerne
for kosmetiske stoffer på
en vurdering af stofferne
hver for sig. Det bedste
havde været at vurdere og
teste hver evig eneste
mulige blanding af kosmetiske stoffer, men det er ikke praktisk
muligt, og da kosmetikallergi er i fremmarch, er det tydeligvis ikke godt nok.
Den sikre løsning ville i stedet være at
forbyde flere stoffer, men som du kan

gætte, er kosmetikindustrien og frisørmesterforeningerne ikke begejstret for at forbyde flere stoffer, eller at der er for meget
fokus på, hvor mange skadelige stoffer de
lovligt kan anvende.
Green washing. Kosmetikforordningen
slår fast, at markedsføring af kosmetik ikke
må tillægge et produkt egenskaber, det
ikke har. En hårfarve må derfor ikke omtales som ”allergisikker”, men ord som ”mild”
og ”naturlig” er tilpas udefinerede til, at de
kan slippe igennem. Man må ikke kalde
syntetisk hårfarve for økologisk, men godt
at der er økologiske ingredienser. Sådan er
der rigtig mange måder, som branchen søger at snyde os - uden at de overtræder
lovgivningen.
Unddragelse af informationer. Alle de
ingredienser, der er i hårprodukterne, skal
fremgå, men det kan være godt gemt,
f.eks. i et hjørne på en hjemmeside. Det er
således ikke så nemt for den enkelte frisør
at tjekke, om de bliver vildledt.
Det er derfor, det er nyttigt, at de miljø- og
helbredsbevidste frisører har Grøn Salon
at læne sig op ad.

Annoncen giver læseren en ubevidst fornemmelse af
fællesskab, miljø, sikkerhed og bæredygtighed, men er
fyldt med giftige kemikalier

Udspil og medspil

TEST EN ELCYKEL
Elcyklen er erfaringsmæssigt en god måde at inspirere bilister til i
større omfang at cykle.
De korte ture i bilen er meget CO2 belastende, da motoren ikke når at blive varm og således forbrænde benzinen bedre.
En undersøgelse bragt på DR.dk viser, at godt
40% af alle bilture er på 10 km eller derunder.
Ture på kun 2-3 km er desværre ikke ualmindelige. Vi er ganske magelige, og hvis der bare er det mindste optræk til blæst eller regn,
så er det jo fristende at snuppe bilen.
Netop de korte fritidsture er der, ifølge samme
kilde, størst chance for at folk ændrer deres
vaner. Det er straks sværere at ændre vanerne, når det gælder de lidt længere ture til arbejde.
En af de bedste måder at få overbevist bilister
om, at de skal lade bilen stå og tage cyklen, er
at lade dem prøve i en periode at teste en
elcykel. Erfaringen fra tidligere elcykeltests har
vist, at overraskende mange efterfølgende har

købt en elcykel og ladet bilen blive hjemme mere end ellers.
Klogeligt fremgår det af Høje-Taastrup
kommunes klimaplan frem mod 2030, at
netop test af elcykel skal indgå.
Det fremgår ikke hvor mange og med hvilken økonomi.

Netop en indsats for at ændre transportvaner falder helt inden for MECs kommisorium, så vi har meddelt kommunen,
at vi står til rådighed. Vi vil gerne tage ansvar for at sikre, at flere borgere finder
glæden ved at cykle og opleve glæden
ved den ekstra trækkraft, en elcykel leverer.
Vi afventer spændt, om ikke det allerede
er dette forår, vi skal have flere bilister på
en elcykel.

Nyt fra værkstedet:

NYE PRISER PÅ OVERSPILNING AF:
VHS, SUPER VHS, BETAMAX, VHSC, VHSC, SVHS, VIDEO 8 OG VIDEO H18
FRA DET AMERIKANSKE SYSTEM NTCS
90,00 pr. bånd til DVD (som medfølger i prisen)
Eller der kan overspilles til :
USB-STIK eller HARDDISK (som ikke medfølger i prisen)
Scanning af 8 mm og super 8 mm smalfilm (Ring 81 81 19 02 for pris og info)
KUN PRIVATE OPTAGELSER OVERSPILLES.
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Inspirationspunkter fra Gladsaxe
Inspiration er en vigtig drivkraft, når kommunen skal op i gear for
hvad angår indsats for bedre klima og cirkulær økonomi
Vi har været i kontakt med Jesper Revald D. Jensen, der er Projektleder for
Klima og bæredygtighed i Gladsaxe. Det
sker, fordi kommunen på en række parametre er i front med cirkulær økonomi.
Her skal nævnes eksempler:


Alt nybyggeri skal BRNG certificeres. Træ er en vigtig del her.



Kommunens erhvervsforum har en
hjemmeside www.bygcirkulært.dk,
hvor man kan finde brugt byggemateriale.



Senest i 2025 skal cirkulær økonomi være implementeret i alle kommunens indkøb.



Næsten al kommunens IT-udstyr
indsamles efter brug og repareres,
genbruges eller genanvendes.



I kommunens erhvervsforum er miljø og
bæredygtighed et gennemgående tema.
Det gælder f.eks. aktiv indsats for samkørsel og udlån af elcykler. Og etablering af cykelpartnerskaber.



Kommunen har en velfungerende direkte genbrugsordning i forbindelse med
deres genbrugsplads. Ordningen er styret af ”genbrugslopper”, der består af
repræsentanter fra en række foreninger,
som sælger de brugte effekter og får
pengene i foreningskassen



Det nye børnehus bygges 50% af genbrugsbyggematerialer hentet fra den
gamle Gladsaxe skole.

Meget mindre spild i hverdagen.
Høje Taastrup Boulevard 41, 2630 Taastrup
Åbent hver dag kl. 7-21

Udspil og medspil

Hvilke naturkvaliteter gemmer højen?
I Charlottekvarteret i Hedehusene ligger en
høj, der har været der, så længe der har
været bebyggelse.

den snart nedlagte skole - skal indgå i en
byggeplan, der bl.a. omfatter en række nye
ejerboliger.

Det er en høj, som beboerne er glade for
og som tjener både til udflugtsmål og legeplads, men gemmer den også på dyrebar
fauna eller flora?

Det er DN-Høje-Taastrup, der står bag arrangementet.

Det skal en ”bio-blitz” lørdag
den 12. juni kl. 10 - 13 afdække.

Her kommer nemlig forskellige eksperter, der har forstand på insekter, svampe
og flora og går højen igennem.
De får tre timer til at gennemgå højen og derefter
konkludere, om der er noget
interessant, der i særlig grad
skal værnes om.
Det hører med til historien,
at der er planer om, at højen
skal fjernes og i stedet sammen med arealer fra

KORT NYT
Før agendacenter - nu Verdensmålcenter
Vores søster-organisation i Albertslund har skiftet navn. Nu hedder den ”Verdensmålcentret”.
Navneskiftet er begrundet i, at opgaverne med verdensmålene fra 2015 rækker bredere end
klima-agendaen fra 1992. Læs mere på www.verdensmålcenter.dk.

De små og bierne

I maj skal børn fra indskolingen på Selsmoseafdelingen af Ole Rømer-skolen lære om bierne.
Det sker dels ved, at de får besøg af et par biavlere i klassen og dels ved, at de - iført bidragt skal besøge den nærliggende bigård. Det er et samarbejde mellem skolen og det sociale boligkontor i Taastrupgaard.

Uofficiel indvielse af trampestien i Hakkemoseskoven

Lørdag den 17. april kl. 10 er dagen, hvor den uofficielle Hakkemose-trampesti bliver indviet helt uofficielt. Stien går fra Roskildevej og til Hakkemosen. Det er DN Høje-Taastrup og Skovrådet, der står for arrangementet, der er åbent for alle.
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Naturplanteskolen åbner for en ny sæson
Der er åbent hver dag undtagen mandag, men den 22. maj går det løs
med indvielse af junglesti, kålslot og café.
Lørdag den 22. maj vil være en helt særlig
dag for naturelskere, der vil besøge Naturplanteskolen. Dagen starter allerede kl. 5 for
de morgenfriske, der ønsker den særlige
oplevelse, det er at møde den kakafoni af
fuglestemmer, der er. Man vil blive præsenteret for nattergalen og alle de andre flyvende venner af ornitolog Carsten Høyer. Turen
i år vil være anderledes end tidligere år, idet
der er tale om en officiel åbning af
”junglestien”. En sti, som venner af naturplanteskolen har gjort klar i det uvejsomme
krat, der er på naturplanteskolens areal.
Turen i år vil også være lidt længere end
sædvanlig, idet den kommer omkring Solhøj
Fælled skoven, hvor flere af søerne er blevet renset.
Caféen åbner officielt
Efter en pause sker der igen noget, idet der
kl. 10 vil være officiel åbning af Naturplanteskolens nyligt istandsatte café. Kl. 11 og kl.
14.30 vil der være rundvisninger i haven
med særligt fokus på insekterne, og så vil
der være en særlig præsentation af fremtidens kålhaver.
Imellem de to rundvisninger er der kl. 12 til
14 åbent i pizzaboden ”the Womb”, hvor

Alexander bager lækre veganske, økologiske
pizzaer.
Igennem hele dagen vil der være økologisk
plantesalg, gårdbutikken er åben, man kan opleve junglestien på egen hånd. Der vil være en
honningbod med smagsprøver på nyslynget
honning, præsentation af biologisk skadedyrsbekæmpelse mm .

Man kan læse mere om Naturplanteskolen på
www.naturplanteskolen.dk.
Venneforening savner venner
Naturplanteskolen har venner og beundrere,
og de organiserer sig i naturplanteskolens venner. Det koster 200 kr at være med. Som medlem får man ”back stage” informationer og får
særlige invitationer, når der sker interessante
ting.
Venneforeningen er supporter, der på forskellig måde - praktisk og økonomisk - hjælper til,
at denne helt unikke oase består og udvikler
sig.
Vil man vide mere om venneforeningen og evt.
melde sig ind, sker det via
www.naturplanteskolensvenner.dk.

Udspil og medspill

Veloverstået klimahøring
Miljø- og EnergiCentret
tager også imod


Tassimo-kapsler—til TerraCycle.

Høje-Taastrup kommune havde i januar deres udspil til klimaplan i høring.
Der var ikke mulighed for et fysisk høringsmøde. Det blev i stedet afholdt digitalt, hvor
ca. 50 mennesker deltog.
Efterfølgende har kommunen fået 14 høringssvar primært fra organisationer.



På byrådsmødet i marts har byrådet så vedtaget den endelige og ændrede klimaplan.

Brugte

- Det har været glædeligt at konstatere, at
kommunen i så stort omfang har taget indsigelserne til sig, siger en af indsigerne, Knud
Anker Iversen fra DN-Høje-Taastrup.

Rengjort blød plast og hård plast
(oparbejdes til nyt plast)
batterier

Miljøfarligt

affald—i mindre

mængder
Småt

el– og elektronikaffald

Dåseringe—som

formidles videre
til Innerwheel, der sikrer, at de
sælges og pengene går til benproteser i Thailand
Fyrfadslys—hvor

vi skiller aluminium fra stearin og genbruger
begge dele.
Stearinlysrester. Omsmeltes til
ny stearin hos Danmission
(overskuddet går til humanitært
arbejde).


Elektroniske

produkter—som vi
kan sælge videre og tjene på til
butikkens drift.
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Blandt ændringerne er, at kommunen ikke
blot skal arbejde for flere skove, men også
styrke træplantning i byerne og at hver fældet træ skal erstattes med et nyt.
Kommunen har også strammet op på området vedr. cirkulær økonomi. Der står bl.a. at
”kommunen vil intensivere sine indsatser
vedrørende cirkulær økonomi. Kommunen
stiller krav om bæredygtighed og cirkulær
økonomi ifm. tildelingskriterier ved udbud”.
En tredje ny ting i klimaloven er, at solceller
kun kan placeres i det åbne land på steder,
hvor kommuneplanen åbner op for det.
Det sker efter ønske fra DN, der primært ønsker, at solceller placeres på tage.
Planerne skal blive til noget
Et er gode planer. Noget andet er så at sikre,
at de føres ud i livet.
Til at sikre det, er nedsat et opgaveudvalg
med repræsentanter fra byråd, erhvervsliv,
boligforeninger, Agendaråd, MEC m.v. Borgmester Michael Ziegler er formand.
Også Agendarådet har nedsat en arbejdsgruppe, der skal følge med i og inspirere til,
at de gode ideer føres ud i livet.

Udspil og medspil

Solceller, samlede byggerier og elbiler
Inden for de næste år vil der komme markant flere elbiler på gaden, men er det
kun dem, der bor i parcelhusene der skal
lade dem? Det mener vi vel ikke, men
hvordan sørger man for opladning, når
der ikke er en garage, hvor man kan
trække stik fra?
Her kommer MEC med et forslag, som vi
mener, skal afprøves: hvorfor ikke overbygge p-pladser med solcelletag og så
trække energien til elbilen herfra? Strømmen herfra skal så lagres i det omfang,

den ikke bruges. Omvendt skal der kunne leveres strøm, når det bliver mørkt –
enten på batteri eller via tilslutning til
elnettet. Der er en række ting, der skal
afklares: f.eks. hvordan man håndterer
det stærke pres på parkeringspladserne
og reservation til elbiler, men det vil ikke
blive svært at finde en boligafdeling der
godt vil høste erfaringer mod, at de ikke
skal betale for etablering af anlægget.
Forslaget er blevet positivt modtaget i
kommunens klimasekretariat.

På Samsø oplades kommunens biler via solceller. Måske kunne noget lignende ses i HøjeTaastrup.?

KATASTROFE FOR DANSK ØKONOMI

En cyklist er en katastrofe for dansk økonomi. Han/ hun køber ikke bil. Tager ikke
billån. Tegner ikke bilforsikring. Køber ikke benzin. Sender ikke bilen til service og
betaler ikke for bilparkering.

Cyklister besøger ikke Drive-In hos McDonalds.
Hver FastFood butik genererer 30 arbejdspladser: 10 hjertelæger. 12 tandlæger
og 8 slankespecialister.
Danmark har ikke brug for sunde mennesker, hvis økonomien skal opretholdes.
Cyklister bidrager ikke til Danmarks nationalprodukt.
FODGÆNGERE ER DOG VÆRRE! DE KØBER IKKE ENGANG EN CYKEL
Kilde: Cyklistforbundet.

Cyklistnyt

Politikerne inviteret på cykeltur
Lørdag den 10. april er alle byrådsmedlemmer i Høje-Taastrup kommune inviteret på en cykeltur rundt i kommunen.
Det er Cyklistforbundet, Vestegnen, der
inviterer. Politikerne vil komme ud på
en 16-17 km lang tur rundt i Høje Taastrup/Taastrup by og få mulighed for at
møde deres by fra en cykelsadel.
På turen vil de blive præsenteret for
konkrete eksempler, der - efter cyklistforbundets mening - demonstrerer, at
når der trafikplanlægges i HøjeTaastrup kommune, sker det med bilistbriller.
På turen vil politikerne møde steder,
hvor cyklister skal stoppe cyklen for at
aktivere det grønne lys, de vil møde
bomme, der ikke er indrettet efter de
bredere cykeltransporter, de vil møde
en cykelsti, der brat stopper, asfaltbelægning der pludselig bliver til grussti
o.l.

De vil dog også møde et konstruktivt
eksempel på, hvordan cyklistforbundet
mener at trafikplanlægning i praksis tager hensyn til cyklisterne.
Udover byrådspolitikerne inviteres også
relevante embedsmænd, repræsentanter fra partier, der stiller op til kommunevalget til november. Pressen er også
inviteret.
Christina Gylling Saadbye, der er formand for cyklisterne, lægger da heller
ikke skjul på, at de har en forhåbning
om, at netop bedre cykelforhold i kommunen kan blive en del af den kommende valgkamp.

Naturlægemidler
Økologisk makeup og kropspleje
Økologisk fødevarer
Glutenfri og laktosefri fødevarer

Bytteservice + bonuskort
Udbringning af varer

Taastrup Hovedgade 82, tlf. 43 52 23 24
Åbent dagligt kl. 10.00 - 17.30 , Lørdag kl. 10.00 - 14.00

Husk vores bonuskort: få et stempel for hver gang du køber for 300 kr.
10 x stempel giver gratis varer for 200 kr.
www.taastruphelsekost.dk
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Vor egen verden

Hvem møder du i Miljø- og EnergiCentret

Nedenfor viser vi en status for, hvem du vil kunne møde i Miljø- og EnergiCentret i ugens løb.
Navn

Funktion

Emil Viskum

Centerleder

Heidi Ammitzbøll

Bogholderi, pakkeshop, blæksprutte

Ena Kløverhøj

Diverse kontor, pakkeshop

Solveig Hansen

Tager imod kunder og gæster

Jan Larsen

Kældermester, rengøring, div. forefaldende arbejde

Alice Kisum

Pakkeshop og ad hoc

Eva Olsen

Pakkeshop

Elsebeth Jensen

Pakkeshop

Ellen Sassersen

Pakkeshop

Kirsten Jørgensen

Butik

Mogens Jørgensen

Pakkeshop

Elisabeth Lieberkind

Pakkeshop og ad hoc

Knud Anker Iversen

Pakkeshop, Ren By, Positive Nyheder

Birgit Lieberkind

Grøn Salon, EnergiTjenesten Øst

Halil Kar

Pakkeshop

Barbara Frederiksen

Pakkeshop

Rene Poulsen

Pakkeshop

Helle Larsen

Pakkeshop

Værkstedet
Navn

Funktion

Ejner Stutemeyer

Værkstedsdrift, pakkeshop

Michael Stenander

PC-reparation + IT-hjemmeservice

Christophpher Lindebjerg

PC-reparation

John Pallesen

Symaskinereparation

Faruk Bygmeti

Symaskinereparation

Jens Ole Gregersen

Elektronikreparation

Torsten Michaelis

Elektronikreparation

Arne Hede Jørgensen

Elektronikreparation

Hans Jespersen

Elektronikreparation, energivejledning

Jørgen Gregersen

Elektronikreparation

Allan Tang

Elektronikreparation

Steen Randa

Elektronikreparation

Tom Christensen

Elektronikreparation

Deepak Adhikari

Elektronikreparation

MECs bestyrelse, der har det overordnede ansvar for foreningen, mødes 10 gange årligt. Bestyrelsen består af
Mads Peter Schreiber (formand), Bodil Josephsen (næstformand), Ejner Stutemeyer (kasserer), Karsten Jacobsen, Mogens Jørgensen og Kim Finsen. Martin Brøndsager, Bjarne Bertelsen, og Jens Klarskov er suppleanter.

HVAD SKER I OG OMKRING
MILJØ- OG ENERGICENTRET I
Marts - Juni 2021
Lørdag den 17. april kl.
10: Uofficiel åbning af den
uofficielle Hakkemosetrampesti mellem Roskildevej og
Hakkemosen. Arr. DN-HøjeTaastrup.
Søndag den 18. april kl.
11-13. Affaldsindsamling
med start fra 7 forskellige
steder. Arr. DN-HøjeTaastrup
Mandag den 17. maj kl. 17
-18.30: Ren by aktion. Arr.
MEC (Mødested vil fremgå
af hjemmeside).
Lørdag den 22. maj kl. 57: Nattergaletur med start
fra Naturplanteskolen,
Stærkendevej 177. Tilmelding via
www.naturplanteskolen.dk.

Lørdag den 22. maj kl. 10-17:
Stor åbningsevent med righoldigt program.
Www.naturplanteskolen.dk
Lørdag den 12. juni kl. 10-16:
Bio-blitz på Højen i Charlotteager i Hedehusene.Arr. DN-Høje
-Taastrup

Tirsdag den 15. juni kl. 1718..30: Ren By aktion. Arr.
MEC.
Onsdag den 23. juni kl. 20:
Skt. Hans fest ved Hakkemosen. Taler: Carsten Junker
Thomsen. Arr. DN-HøjeTaastrup

Som MEC-medlem (300 kr.) får
du 20% rabat på arbejdsløn pr.
reparation. Dog ikke på reservedelene.
Der er altid gratis kaffe på
kanden til medlemmer - også
til støttemedlemmer.

MEC-INTERN

Alle medlemmer kan hver uge - gratis - modtage MECintern.
Det er en ugentlig opdatering over, hvad der sker i og omkring MEC af stort og småt.
Tilmelding sker via mec@mec-ht.dk
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Miljø– og EnergiCentret
ligger på Høje Taastrup
Boulevard 54.
Der er åbent dagligt
kl. 9.00 – 18.00, dog 9.0017.00 om fredagen.
Lørdag kl. 10.00 – 14.00
Miljø– og EnergiCentret er
en forening, hvor formålet
er at understøtte en bæredygtig hverdag på et økologisk forsvarligt grundlag.
Ud over, for medlemmernes kontingenter og indtægter i centret, drives foreningen ved deltagelse i
diverse projekter, via støtte
fra en række samarbejdspartnere, håndtering af
PostNords pakkeshop samt salg i butikken og
ved at løse konkrete miljøopgaver for kommunen.

