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Leder MEC Bladet
Kommunalvalget 2021: Temaet burde være: Gør Høje Tåstrup Kommune grønnere
I 2017 holdt vi et valgmøde sammen med Cyklistforbundet og DN, hvor alle opstillede partier deltog og fik følgende spørgsmål:

Hvad er natur for dig?
Er du indstillet på at arbejde for mere natur og skov i HøjeTaastrup?
Tør du stille krav til borgerne om at vi skal sortere mere affald
såvel privat som i det offentlige rum?
Er du indstillet på at kommunens indkøbspolitik i større grad
vægter hensyn til miljø – herunder genbrug?
Er du indstillet på at træffe ekstraordinære foranstaltninger der
fremmer anden transport end biltransport omkring det kommende Taastrup C – herunder det nye rådhus?
Er du indstillet på at lave en cykelpolitik og fremme børns cykling herunder til og fra skole?
Generelt er politikere og herunder også dem der forsøger at komme i vores byråd
altid positive i deres svar til borgerspørgsmål, i detaljen ligger der dog tit en vej
ud, så der ikke loves for meget. Kigger man på resultaterne i de forløbne 4 år, så
er man ikke kommet langt. Noget er sket, men mest henligger fortsat i planlægning er fortsat ukendt land.
Hvad skal der prioriteres for at kommunen fremad bliver grønnere? Fire emner
skal udvikles:
Varmeforsyning og besparelser skal styrkes med fokus på udfasning af de
sidste oliefyr til fjernvarme eller varmepumpe, suppleret med solvarme.
Kommunen skal bidrage med kampagne, med information og evt tilbud
om lånegaranti, der hvor det kan knibe med finansiering.
Transportområdet nævner både en styrkelse af cykelinfrastrukturen og styrkelse af mulighederne for elbiler. Cykelinfrastrukturen er diskuteret i den
forløbne periode, planer er fremlagt, men der skal ske et stort ryk i de
kommende år hvad angår implementering. Der er pt udvalgsarbejde om
kommunens elladestandere til biler. En stor udfordring er vores mange
borgere i lejligheder, som ikke selv kan opsætte ladestander. Her skal det
fremmes at stimulere borgersamlinger om fællesskab om en gruppe ladestandere.
CO2- opsamling via øget skov/reduceret landbrug. Der skal en øget fokus på
at flytte vores lavbundsjorde (da jeg var barn blev de kaldt engarealer) til
natur evt beplantet med træer. På borgerfronten er man i gang med udrulning af ”vilde haver”, som et godt tiltag.
Øget genbrug/cirkulær økonomi i kommunen. Der bør udvikles en handlingsplan for hvordan kommunen bedst støtter alle elementer i cirkulær økonomi: reparationer, genbrug, genanvendelse m.m. også med inddragelse af
erhvervslivet og borgerne.
Der er nok at tage fat på. Vi starter perioden med vælgermøde, i samarbejde med
Cyklistforbundet, DN og Frivillighedsdagen, mandag den 1. november i Kulturhuset. Vi forsøger at få alle partier repræsenteret og stiller dem konkrete spørgsmål som sidste gang.
Bæredygtig hilsen
Mads Peter Schreiber

2

Miljø og Energi
Medlemsblad for medlemmer
af foreningen Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup (MEC).
Foreningen har til formål at
styrke bæredygtig udvikling på
et forsvarligt, social-økonomisk
grundlag.
Oplag: 200 (125 digital –75
papir)
Redaktion:
Knud Anker Iversen,
Emil Viskum (ansv.)
Finn Gemynthe (korrektur)
Medlemskab:
300 kr. Dette beløb dækker såvel medlemskab af MEC som
VE (VedvarendeEnergi)
Som medlem får man tilsendt
Miljø og Energi 4 gange årligt
digitalt og VE´s informationsbreve 6 gange årligt
Medlemskab for institutioner og
virksomheder: 450 kr.
Medlemskab kun af MEC:
175 kr. Digitalt medlemskab
(medlemsblad sendt pr. mail)
Ønskes papirudgave er prisen
80 kr. højere.
Deadline for næste blad :
1. december 2021
Næste udgivelse:
15. december 2021
Adresse:
Høje Taastrup Boulevard 54,
2630 Taastrup tlf. 43 30 42 00,
E-mail: mec@mec-ht.dk
Hjemmeside: www.mec-ht.dk
Bank: Merkurbank
Reg. 8401 kt.nr. 1108358
Mobilepay 72631

PROFIL

Profil: Elisabeth Wassberg
far i 2019 og i august i 2021 døde
hendes farmor. Begge mennesker,
som hun følte sig stærkt knyttet til.
Det var ikke nogen nem vej til at blive tilkendt førtidspension. Hun måtte
igennem en række arbejdsprøvninger i bl.a. butik, i en børnehave og på
et plejehjem. Alle steder måtte hun selvom hun gjorde sig meget umage
- kaste håndklædet i ringen efter et
forholdsvist kort forløb. Ikke noget
der styrkede selvtilliden.
Det er bestemt ikke fordi hun ikke vil
arbejde, men opgaven skal have en
karakter, som hun kan magte.
Det er det gode ved at hjælpe til i
MECs pakkeshop.
Hun føler sig inkluderet og klarer opgaven med at finde og udlevere pakkerne.
Hun oplever anerkendelse for at hun
gør alt, hvad hun kan, for at hjælpe
kunden.
Hun er glad for at være i MEC og
føler sig taget rigtig godt imod af det
øvrige personale.

Elisabeth er ved at være et kendt ansigt
i MEC, idet hun nu har været frivillig hos
os i over tre år.
Hun har haft forskellige opgaver. Hun
har hjulpet til med at ajourføre listen
over kompostejere, og så var hun med i
pakkeshoppen først med GLS og senere i l PostNord.
Det er altid fredag i tidsrummet kl. 1014.30, man vil kunne møde hende.
Elisabeth er på trods af sine kun 29 år
førtidspensionist og har været det siden
2018.
Hun har fået tilkendt førtidspension bl.a
på grund af sin ADHD og så har hun
(ligesom sin tvillingesøster) AMC. Det
er en usædvanlig - men medfødt - bindevævssygdom der bl.a. gør at hun er
lille af vækst og har misdannede
(skæve) led.
Livet har ikke altid været lige nemt. Udover kampen med helbredet har Elisabeth været igennem to dødsfald, der
tog hårdt på hende. Først døde hendes

Elisabeth har fundet frem til MEC
igennem hendes mor, som er den
Birgit, der tager sig af Energitjenestens regnskaber,
Hun bor i en lejlighed i Køge sammen med sin 10 år gamle hund, som
hun går til hundetræning med om
onsdagen.
Hver tirsdag aften kommer hun i værestedet ”Huset” hvor hun er rigtig
glad for at komme og hvorfra det styres at hun får hjælp fra en hjemmevejleder 4 gange om ugen. En hjemmevejleder, der hjælper hende med
at få struktur på dagligdagen og
hjælper med de opgaver, som hun
ikke selv magter.
Udover tvillingesøsteren har hun en
storebror der har to børn på 5 og 3
år, for hvem Elisabeth hygger sig
med at være faster. Derudover har
hun en lillesøster på 15 år på faderens side.

VOR EGEN VERDEN

Så fik vi holdt generalforsamling
Den første september blev den - af coronaen—forsinkede generalforsamling
afholdt. 10 medlemmer var mødt op.
Formanden Mads Peter Schreiber oplyste en noget gammel beretning fra hvad
der var sket i 2020. Et år der var præget
af corona og som sluttede af med at lederen Tina Faber måtte stoppe da økonomien ikke var til en fuldtidsansættelse. Hun
fik sit gamle job som lærer på Vestegnens privatskole igen.
MEC blev - i årets sidste 3 måneder - styret af Heidi Ammitzbøll sammen med formanden inden det ved årsskiftet lykkedes
at finde en ny leder—Emil Viskum.
Skønt beretningen vedrørte 2020 kom
formanden - i samspil med den nye leder
- ind på nogle af de mange nye opgaver,
som Emil blev kastet ud i - f.eks. med at
stå i spidsen for lokale energifællesskaber, bæredygtig bundlinie og samarbejde
med kommunen om ”vild kommune”.
Formanden benyttede lejligheden til at
takke alle - såvel frivillige som ansatte og
bestyrelse - for en stor og god indsats.

Den nye bestyrelse
Der skete en enkelt ændring i bestyrelsens sammensætning, idet Kim Finsenefter to år - valgte at stoppe i bestyrelsen. Han stopper dog ikke som frivillig
tilknyttet MEC. Han modtog i den forbindelse megen ros for den helt ekstraordinære indsats han gennem flere år
har ydet for MEC.
I hans sted rykkede Jens Klarskov op
og Inger Mangor blev valgt som ny suppleant med møderet til bestyrelsesmøderne.
En af de ting som den nye bestyrelse
skal se på - sammen med lederen - er
at gøre en indsats for at skaffe flere
medlemmer. Som det er nu er der kun
52 medlemmer, og det er for lidt, var
alle enige om.
Bestyrelsens sammensætning kan ses
på side 19.

Kim Finsen sagde farvel og
tak til bestyrelsesarbejdet
på generalforsamlingen,
men han sagde ikke farvel
og tak til MEC.
Han siger ”ring bare” når
der er koks i pakkeshoppen.
Indtil nu har der ikke været
et problem med pakke distributionen som Kim ikke
har kunnet klare, selvom det
nogen gange - for andre har kunnet se noget uoverskueligt ud.
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Udspil og medspil

Vælgermøde om klima, natur og transport
Mandag den 1. november kl. 19.00 er der
vælgermøde i Medborgerhuset med fokus på miljø, trafik, natur og klima.

Hvad vil du gøre for at sikre flere solceller på kommunens ejendomme, erhvervslejemål og etageboliger?

Bag arrangementet står Danmarks Naturfredningsforening, Cyklistforbundet Vestegenen, Frivillighedsdagen og Miljø– og
EnergiCentret.

Vil du gøre en aktiv indsats for, at HøjeTaastrup bliver en grøn hverdagskommune, der er attraktiv for cyklister?

Alle spidskandidater for alle partier bliver
inviteret til enten selv at komme eller at
finde en anden fra opstillingslisten, der
godt vil blande sig i den lokale klima– og
miljødebat.
De vil kunne risikere at møde spørgsmål
som:
Ikke alle kommunens biler er eldrevne - hvornår mener du det vil være muligt? Vil du gøre
en særlig indsats for at tidspunktet for fuld
omlægning til elbaseret drift af biler og materiel fremrykkes?
Hvad mener du om at ca. halvdelen af kommunens egne elbiler er hybridbiler?
Vil du arbejde aktivt for at få mere gods på
jernbane – færre lastvogne (eks. på Brandhøjgårdsvej).

Er du enig i et krav om at børn skal kunne cykler, når de starter i skolen?

Hvad er dit bud på at styrke den kollektive trafik (feks. med plustur og styrket
flexture)
Er du indstillet på at biltrafik ved skolerne skal begrænses?
Hvad vil du gøre for at det er attraktivt
kun at have max. en bil?
Hvad mener du om at give mulighed for
at leje sin p-plads ud, hvis man ikke har
bil?
Er du indstillet på at styrke klimavenlig
kost i kommunens kantiner. Hvis kød så
at undgå okse og lammekød?
Vil du gøre en aktiv indsats for at styrke
direkte genbrug i kommunen?

Sådan så det ud sidst
MEC var medarrngør af
et valgmøde.
Her forud for folketingsvalget i 2019.

Udspil og medspil

Plus Ren har vundet Erhvervsprisen 2021
Plus Ren har vundet erhvervsprisen 2021
bl.a. pga af deres arbejde med bæredygtighed
Torsdag d. 16 september
kunne Andreas Legarth
på vegne af sin virksomhed Plus Ren stolt modtage Høje Taastrup erhvervsforums erhvervspris bl.a. for hans arbejde med bæredygtighed.
”Prisen bliver givet til en
virksomhed, der har arbejdet seriøst med bæredygtighed samt flexjob og deltid, så flere,, kan blive en del af arbejdsmarkedet.
Er det en beskrivelse der passer på dig…
Andreas? Sagde Kim Rasmussen som på
vegne af Høje Taastrup erhvervsforum
overrakte Andreas Legarth den flotte
pris.
Plus Ren er en del af projektet Bæredygtig bundlinje 2,0, som er et EU-projekt
som Miljø- og EnergiCentret faciliterer
for Høje Taastrup kommune, der er part i
projektet.
Andreas er en sand ildsjæl, som brænder
for en bæredygtig verden og det skal vi
alle bidrage til. Det gør Andreas ved at
arbejde med, hvordan kan få en endnu
mere bæredygtig forretningsmodel ift.
co2 regnskabet, men for Andreas er det

også vigtigt at bidrage til et mere bæredygtigt arbejdsmarked og her går Plus
Ren også forrest.
”Der går mange rundt
som godt kan arbejde et
vist antal timer om
ugen, men pga. nedslidning, rygproblemer
eller andre udfordringer
er det ikke muligt for
dem at arbejde på fuldtid. Her har vi som
virksomheder et ansvar
for at få dem inkluderet
i arbejdsmarkedet på nogle vilkår som
gør at de kan skabe værdi for virksomhederne og virksomhederne kan skabe
værdi for dem”, siger Andreas Legarth
og tilføjer ”Når jeg skriver en ny kontrakt med en ny kunde føles det godt.
Det sætter sig så at sige på pungen. Men
når jeg har lavet en kontrakt med det
helt rigtige match, hvor jeg lykkedes
med at hjælpe et andet menneske videre
samtidig med at puslespilbrikkerne passer så det også bliver en gevinst for min
virksomhed, så sætter det sig i hjertet og
det er den bedste løn man få”.
MEC ønsker Plus Ren og Andreas et
stort og velfortjent tillykke med den
flotte hæder!

MEC er vildt involveret i den vildeste kommune
MEC er vildt involveret i ”den vildeste” kommune
Miljøminister Lea Wermelin udskrev
i begyndelsen af året konkurrencen
”Danmarks vildeste kommune” som
handler om at skabe mere biodiversitet og understøtte den vilde natur, så
vi sammen kan komme styrket ud af
den nærværende naturkrise. Høje
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Taastrup kommune har valgt at være en
del af konkurrencen og i den forbindelse
har MEC indgået samarbejde med driftbyen om at bistå i arbejdet. Nedenstående er
en liste og beskrivelse af de initiativer
MEC er involveret i.

Udspil og medspil

MEC og vild natur
Aktiviteter MEC er deltagende i forbindelse med ”vildeste kommune”
Folder: Der er i samar bejde mellem
HTK og MEC lavet en folder. Folderen
skal uddeles til alle husstande i kommunen og bliver uddelt med lokalavisen i uge
38. Derudover skal den kunne fås på biblioteker og i MEC. Folderen vil også blive
delt ud på Frivillighedsdage og til naturens dag.
Private vilde haver: MEC sør ger i Samarbejde med hortonom Tanja Ærtebjerg og
Aiah Noack fra Naturplanteskolen for at
yde rådgivning til 100 private haveejere.
Man kan skrive
sig op på MEC
hjemmeside,
eller fb-gruppen
”vildere sammen” og HTK
har delt opskrivningslinket på
kommunens FBside. Derudover
har lokalavisen
bragt linket.
Hver haveejer
får samlet 3
rådgivningstimer. Tanja eller
Aiah kontakter dem og aftaler besøg, hvor
de så vil gå rundt i haven og sparre med
den enkelte haveejer, så man sikrer at rådgivningen tager udgangspunkt i den enkelte haveejers ønsker. Haveejeren opfordres
også til at dele billeder af processen i Vildere sammen.

Indtil videre er der 50 der har skrevet sig
op til haverådgiving.
Bonusoplysning: vilde haver boden vandt
flotteste bod til frivillighedsdagen.

Stand til naturens dag: Vi har lavet en
stand pyntet med vilde blomster, CO2frie buketter, vores folder, insekthoteller
og mulighed for digitalt at skrive sig op
til rådgivning i private vilde have. Derudover har folk mulighed for at spørge
Tanja og Aiah om gode råd.
Boligforeninger: Vi vil ger ne vær e
med til at inspirere boligforeninger til at
blive mere vilde. I den forbindelse vil vi
i samarbejde mellem MEC og HTK kontakte bestyrelser for at høre om de vil
være interesseret i at vi kommer forbi til
et møde med inspiration til hvordan de
kan blive mere vilde. I et begrænset omfang vil vi kunne
bruge rådgivningstimer fra
Aiah Noack og
Tanja Ærtebjerg
hertil, men det er
først og fremmest
boligforeningerne, som selv skal
betale. Derudover
vil vi gerne være
behjælpelige med
at arrangere vilde
hyggedage for de
foreninger, som
gerne vil profilere
deres nye tiltag. Det kunne f.eks. være
gennem kontakt til DN, Naturvejleder
eller sommerfugleambassadørerne.
Inspirationsoplæg for ejendomsfunktionærerne og vild naturpleje: Igennem ejendomsfunktionærnetværket vil
vi sikre at også ejendomsfunktionærerne
bliver klædt på til den anderledes naturpleje. D. 2 okt. vil ejendomsfunktionærer bl.a. få oplæg fra Aiah Noack. Derudover vil vi gennemføre endnu et oplæg i foråret. Vi vil også gøre opmærksom på muligheden for at boligforeninger kan sende ejendomsfunktionærerne
på samme kursus som driftbyens gartnere bliver sendt på.

Udspil og medspil

Unge vilde grønne ambassadører: Vi er i
Dialog med helhedsplanen i Gadehavegaard og
evt. Charlotteager) ift, om man f.eks. gennem
lommepengeprojektet kan uddanne unge fra
området til unge grønne vilde ambassadører på
naturplanteskolen. De skal så være med til inspirere og komme med input i deres eget boligområde og evt. deltage med praktisk hjælp
og havearbejde i andre boligforeninger. På den
måde vil de unge fra boligområdet udover at
bidrage til et grønt projekt også føle sig værdsatte og skabe relationer ind i andre boligområder

Vild tryg skolevej: Sammen med helhedsplanen i Taastrupgaard arbejdes der på en trygfond-ansøgning om at lave en ”vild tryg skolevej ”på stien bagved Taastrupgaard, således at
skole, klub, MEC og helhedsplanen i fællesskab arbejder med projektet. Trygheden bliver
dels skabt gennem, at vejen bliver mere farverig, men først og fremmest igennem det konkrete arbejde på tværs som gerne skulle skabe
et fællesskab om skolevejen mellem Taastrupgaard og Gadehavegaard. Dette er dog et langsigtet perspektiv som førts vil kunne gennemføres i 2022, og hvis Trygfonden svarer positivt på ansøgningen.
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Haveholdet – solgården: Vi har lavet en
aftale med solgården om at de vil lave et
lille havehold, som vil hjælpe private haveejere, som har tilmeldt sig rådgivning
ift. vilde private haver. Det er dog i et begrænset omfang at det vil være muligt for
haveholdet at tage ud. Derfor vil det kun
blive tilbudt ældre eller andre med fysisk
funktionsnedsættelse og det vil være haverådgiverne som foretager vurderingen i
forbindelse med rådgivningen.

Inspirationsmøder i 4 vilde haver i Høje
Taastrup kommune: 4 haveejer e har
tilbudt sig til at vise deres bud på en vild
have frem. Dette blev gjort i slutningen af
august hvor borgere kunne møde op i 4
forskellige mere eller mindre vilde haver
og snakke med haveejeren om hvad de har
gjort for at blive mere vilde og lade sig
inspirere. Der var samlet cirka 20 borgere
på besøg i de 4 vilde haver.

Udspil og medspil

Sommerfugleparadis: I for bindelse med
inspirationsmøder i 4 vilde haver tilbød
Anette Lorentzen som, var en af de borgere
som viste sin have frem, at hun gerne vil bidrage frivilligt til endnu mere vild natur i
HTK. Hun har indrettet sin have så den i den
grad understøtter insekter, bier og ikke
mindst sommerfugle. Sammen med Anette
har MEC udviklet konceptet et
”sommerfugleparadis”, hvori forskellige
sommerfuglevenlig blomster og buske bliver
placeret i ringe så det understøtter biodiversiteten og flere sommerfugle uden at se for
vildt ud.
Anette vil meget gerne frivilligt hjælpe til at
etablere små sommerfugleparadiser rundt
omkring i kommunen og der er allerede lavet
en aftale med Solgården om et sommerfugleparadis og sammen med Drift byen snakker
vi om et sommerfugleparadis f.eks. ved Mølleholmskolen.

FB-gruppen: Vildere sammen: MEC har
lavet FB-gruppen ”vildere sammen- Høje Taastrup kommue” som er en Facebookgruppe for
borgere som gerne vil gøre mere for biodiversiteten og vild natur. Her kan borgere stille
spørgsmål til vores rådgivere, sparre med hinanden, oploade billder af deres vilde tiltag
m.m.
Konkurrence: Den vildeste have: I for år et
2022 uddeler vi en pris til den vildeste have.
For at vinde prisen skal borgere blot dele billeder af deres vilde tiltag med en kort beskrivelse
i vores FB-gruppe. Vinderen får et gavekort på
1000,- kr til naturplanteskolen.
Inspirationsture på naturplanteskolen: Naturplanteskolen arrangerer 2-3 inspirationsture,
hvor borgere kan besøge naturplanteskolen og
blive inspireret til, hvordan de kan gøre deres
have mere vild.

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

Udspil og medspil

Kan man leve uden en bil??
Det er tilsyneladende en naturlov at
man skal have mindst en bil i sin
husholdning. Kan man overhovedet
leve som almindelig familie i dagens
Danmark uden bil?
Det er baggrunden for at vi spørger familien Hansen/Galster der nu i 30 år
har levet uden bil og bor i landsbyen
Reerslev - en stor del af tiden med to
børn.
Hvordan kan man bo i en landsby og
leve uden bil?
Vi har før boet i København og Hvidovre, hvor der var tættere til alt. Vi besluttede dog at fortsætte uden bil, da vi
kom til Reerslev. Børnene har været
vænnet til, at skulle de nogen steder,
så var det i cykelanhænger og senere
på egen cykel. Det har de vænnet sig
til, og i dag hvor de er flyttet hjemmefra, har de stadig ikke nogen bil. Når
man spørger dem om de føler de har
lidt afsavn fordi deres forældre ikke
havde bil er svaret éntydigt ”nej”.
Vi arbejder begge i København og opfatter cykelturen til Høje Taastrup station som en god frisk tur, der erstatter
anden fitness – uanset vejret.
Hvad så når I skal længere væk eller
købe stort ind?
Vi har besluttet os for at vi aldrig undslår os for at tage
en taxi. En luksus
måske, men det
værd. Det finansieres jo fint i sparede biludgifter.
Det er dog sjældent det sker.
Indkøb på cykel
kræver lidt planlægning, men vi
køber stort ind en
gang per uge. Det
hele kan være i
den gode gamle
cykelanhænger,
der lever på sit
24. år. Som alternativ til en bil, må
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den siges at have tjent sig hjem.
Får I aldrig stjålet cyklen?
Jo, det har der været en del af, selvom
vi aldrig har prangende, smarte cykler. I
gennemsnit mister vi en hvert tredjefjerde år.
Er der ikke afsavn, når man ikke har
bil?
Da børnene var små kunne de ikke blive
kørt til 2-3-4 aktiviteter om ugen, som sig
hør og bør i dag. Det betød at i nogle år
var deres aktiviteter begrænset til lokalområdet. Da de skiftede skole fra Reerslev til Taastrup tog de bus og tog, men
der gik ikke lang tid før de fandt ud af, at
det var nemmere og mere fleksibelt selv
at cykle de 10-11 kilometer hver vej.
Når vi køber store ting som møbler, byggevarer og planter, må vi have det leveret, men det er faktisk utroligt, hvad man
kan have på en cykel og i en cykelanhænger, bare man pakker det godt, binder det fast og giver sig tid.
Når transporten foregår på cykel og med
tog, når vi måske lidt mindre end mange
andre, men det kan jo også betyde, vi
slet og ret må tage livet lidt mere med
ro. Det giver tid til at glæde sig over livet
omkring en og mærke årets gang, blæsten, vejret og duftene omkring os.

Udspil og medspil

Så er der åbnet for BBB-udstillingen
Ved en reception den 3. september i Hedehuset i Hedehusene blev udstillingen
”Bevar Bakken og Biodiversiteten” åbnet. Ca.20 mennesker var mødt frem for
at markere begivenheden.
Udstillingen omfatter en række planter
fra Bakken ved Charlotteager, som er
blevet presset og som alle har fået en
lille beskrivelse med på vejen. Alt sammen planter, der blev indsamlet ved en
bio-blitz, hvor seks plantekyndige tidligere på sommeren gik Bakken igennem og
fandt 85 forskellige planter.

Derudover er der en række udsagn fra
borgere, der fortæller om deres forhold til
Bakken, og der er mulighed for at skrive i
en ”refleksions-dagbog”.
Det er landskabsarkitekt Nina Lie, der har
lavet udstillingen, der løber frem til den
15. oktober,
Det er Danmarks Naturfredningsforening
der – sammen med Kunstforeningen
Humlen – står for udstillingen.

Her har vi flere af de
aktive, der deltog i bioblitzen den 12. juni.

Her ser vi Nina Lie (th)
sammen med Birgit
Larsen, der er formand
for Vibo afd. 121, og
kæmper imod planerne
om, at Bakken skal
jævnes med jorden

Udspil og medspil

Hvad sker der nu med komposteringsordningen?
Med årsskiftet træder den nye og styrkede sorteringsordning i kraft.
Den indebærer bl.a. at alle skal sortere
det grønne køkkenaffald fra og lægge det
i biobeholderen. Her bliver det leveret videre til forbehandling i Glostrup hos HCS
(https://www.hcs.dk/) hvor madaffaldet
renses for plastik og metal og andre urenheder som et led i en forbehandling, inden
det køres videre til biogasanlægget Hashøj på Sydsjælland. Her ender køkkenaffaldet med at blive til organisk gødning og
biogas.
Fortsæt bare med at kompostere
Denne nye ordning indebærer dog ikke at
så skal kompostbeholderen så leveres
tilbage, hvor den kom fra. Den er nu haveejerens ejendom. Det vil stadig være
muligt at omsætte langt det meste af køkkenaffaldet i kompostbeholderen og få
glæde af det i haven. Det eneste fra køkkenet, der ikke skal i kompostbeholderen
er brød, samt kød- og fiskerester, som så
skal lægges i biobeholderen. I det hele
taget den del af køkkenaffald, der kan gi-

ve anledning til lugtgener eller rotter. Man
kan stadig læse vores spørgsmål og svar
vedr. komposteringen https://mec-ht.dk/
ofte-stillede-sporgsmal/
Måske slut
Ønsker man at benytte lejligheden til helt
at stoppe med at kompostere køkkenaffald vil vi anbefale at den leveres videre til
en haveejer, der beslutter sig for at omlægge sin have i forbindelse med ”vildere
sammen - Høje-Taastrup”.
Det formidles bedst via havekonsulent
Aiah Noack fra Naturplanteskolen. Hun vil
formidle at beholderen komme videre til
en familie som hun vejleder i haveomlægning. Aftale kan laves ved at skrive til
aiah@naturplanteskolen.dk eller ved at
ringe på 23 26 13 88.
Miljø- og EnergiCentrets rolle som formidler af kompostbeholdere stopper således.
Vi siger tak til de mange der gennem årene troligt har komposteret og taget pænt
imod vores halvårlige hilsner.

Det er stadig en god og rottesikret kompostbeholder, som fortjener at leve videre i de højetaastrupske haver.
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Natur og miljøpulje
17 grønne initiativer har siden maj
2019 fået en økonomisk håndsrækning
for Agendarådet ”Natur og Miljø-pulje”.
Det gælder f.eks. madspildspojektet på
Cafe Paraplyen, undervisningsinitiativet på Grennessminde, skolehaveprojektet i Charlotteager, permakulturvideoer fra Naturplanteskolen og insekt og
biovenlig planter i Korshaveparken i
Fløng og i Taastrup Have.

Der er ikke tale om et større skema, der
skal udfyldes. Man skal blot på et A4-ark
beskrive ideen så godt som muligt og så
ellers komme med et budget.
Ansøgningen skal sendes til Arne Schøller
Larsen i Høje-Taastrup kommune arnesch@htk.dk.
Puljen fortsætter i 2022 og er pr. år på
100.000 kr

Der er en sidste mulighed i 2021 for at
søge om penge fra puljen. Her er sidste frist den 15. november.

De gamle sorteringsstativer - hvad kan der ske med dem?
I 2022 får vi et nyt og udvidet kildesorteringssystem. I den forbindelse bliver det gamle stativ overflødigt.
Stativet ejes af den enkelte boligejer, men hvad stiller man op med det? Er det et affaldsproblem, kan det sælges som gammelt jern – eller kan det bruges til noget andet?
Det er baggrunden for denne idekonkurrence finansieret af Agendarådets Natur og
Miljøpulje. Hvem har den bedste ide til hvordan man kan drage nytte af affaldsstativet, når det er udtjent?
Beskriv (gerne med tegning eller foto) hvordan du kunne tænkes at gøre brug af det
udtjente affaldsstativ og send beskeden til arnela@htk.dk inden den 16. november.
Så vil Agendarådet se ideerne igennem og finde en eller flere vindere. Der er en
samlet præmiepulje på 5000 kr, der kan fordeles på flere gode ideer.

DN-Høje-Taastrup

Præsidenten kommer til Taastrup
Maria Gjerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening kommer til Taastrup.
Det gør hun onsdag den 27. oktober
kl. 19.00. Det sker i store sal i Taastrup Medborgerhus. Det sker i forbindelse med at lokalafdelingen holder de deres årsmøde med valg til
bestyrelsen.
Maria Gjerding vil give en status på
naturen, klima og miljøet i Danmark
i almindelighed, og så vil hun sætte
fokus på det kommende kommunevalg, hvor netop tema om naturen
og klimaet vil være et stærkt tema.
Alle vil være velkomne uanset man
er medlem af DN eller ej.
Efter dialogen med præsidenten vil
lokalafdelingen holde sin generalforsamling med beretning for årets
gang og med valg til den nye bestyrelse. Her er alle også velkomne,
men det er kun medlemmer der kan stemme.

Rent vand og æbler
I et samarbejde med DN-Ishøj gennemfører DN-Høje-Taastrup et besøg mandag den 18. oktober på Thorsbro Vandværk, hvor driftleder Allan Gandløse vil
vise rundt og fortælle om vores drikkevand, dets kvalitet
og hvad man gør for
at sikre, at det er
rent.
Derefter vil der være
mulighed for at besøge æbleplantagen, som hører til
vandværket.
Arrangementet foregår i børnenes skoleferie hvorfor det vil
være tilrettelagt efter
at også de små vil
kunne få et udbytte.
Husk kurv til at plukke æbler i..
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Arrangementet starter kl. 11 og slutter når
man har fået plukket æbler nok.

Udspil og medspil

NATURPLANTESKOLEN - HELE ÅRET
Naturplanteskolen har haft en god sæson i 2021 med ganske mange besøgende og vellykkede kurser som godt nok
blev forsinket af coronaen.
Til gengæld var coronaen medvirkende til at flere søgte
mod haven, og således at flere søgte inspiration i Naturplanteskolen.
Naturplanteskolen spiller en ikke uvæsentlig rolle i forbindelse med kommunens ”Vildere sammen”-kampagne. En
kampagne der bl.a. indbyder haveejere til at give deres have et puf i retning af større insektvenlighed. I den forbindelse får de første haveejere der melder sig mulighed for at få
et besøg af en havekyndig - f.eks. Aiah Noack, lederen af
Naturplanteskolen.
Siges skal det også at Naturplanteskolen er inde over i forhold til at seks daginstitutioner derfår hjælp til at gøre institutionens udearealer mere insektvenlige og mere frugtbare
- og til et bedre læringssted for børnene.
Nu går Naturplanteskolen - som vi andre—mod koldere tider. Der er dog stadig åbent dagligt kl. 10-17 (undtagen
mandag) og i weekenderne kl. 10-16.
Naturplanteskolen Venner arrangerer i den sidste onsdag i
vintermånederne en biografklub, hvor deltagerne inviteres
til at se en opmuntrende og naturinspirerende film. Man kan
læse mere her www.naturplanteskolensvenner.dk.

Man kan læse mere om Naturplanteskolen, der ligger på
Stærkendevej 177, 2640 Hedehusene,
her: www.naturplanteskolen.dk.

Kort grønt nyt
Ren by
Ren by slutter sæsonen af ved
onsdag den 6. oktober at gennemføre et raid i Fløng kl. 15 og
i Taastrup kl. 17.
Ønsker du at vide hvor vi starter
fra og evt. deltage så skal du
skrive til kai@mec-ht.dk.
Årets traditionelle julefrokost er
lørdag den 4. december kl. 13.
Den foregår i MEC og er for dem
der har deltaget mindst en gang i
indsamling i årets løb.
Ungeklimaråd
For at indsamle og formidle unges klima-ønsker og bæredygtige-forslag etableres et Ungeklimaråd i Høje-Taastrup Kommune.
Ungeklimarådet har til formål at
fremme interessen for klimaudfordringen hos unge mennesker i
Høje-Taastrup Kommune via
initiativer og kampagner i de unges nærmiljøer. Derudover skal
Ungeklimarådet bidrage til at
implementere Høje-Taastrup
Kommunes Klimaplan 2030.
Er du interesseret i at høre mere
om det kommende Ungeklimaråd, så kontakt Klimakonsulent
Morten Høg
på MortenHoe@htk.dk eller
4359 1274.”
Positive Nyheder
Der er nu 391 mennesker der
hver søndag får 10 positive nyheder i deres indbakke.
Det koster abonnementer og IT
at udgive det. Til det formål er
der i august kommet xxxxx kr
ind. Det dækker udgifterne så
meget at der også er lidt i
overskud, der tilfalder MEC.

Udspil og medspill

Parking day
PARKERINGSPLADSEN KAN BRUGES TIL NOGET SMUKT
Den 3. lørdag i september er parking(day). Dagen hvor man gennemfører
aktioner rundt omkring i verden
for at signalere at de pladser som
bilerne i byen optager godt kan
bruges til noget andet og noget
smukkere. I Danmark var der ParkingDay i Taastrupgaardbebyggelsen i Taastrup. Der var
tale om et arrangement der foregik i samarbejde med det boligsociale kontor, hvor man havde
sikret sig, at en række af bebyggelsens unge blev inddraget. For
at de kunne udfolde sig, blev ikke
kun en p-plads inddraget men
flere ved siden af hinanden. Man
brugte lejligheden til at etablere
en barber-shop, de fik lavet et
flot blomsteranlæg, der etableres
en lille fodboldbane og der var
en kaffe- og mad-bar.

De flotte blomster sørger de unge for at plante ud efterfølgende
i forbindelse med stien der går
langs jernbanen. Det var jo – ærgerligt nok – kun en dag hvor
parkeringspladsen kunne erobres. Arrangementet blev understøttet af afdelingsbestyrelsen
og kommunens Natur og Miljøpulje.
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Korte trafiknyheder
City 2 og cyklisterne
Cyklisterne har levet en stedmoderligt
liv omkring City 2 i den periode, hvor
der er et omfattende nybyggeri på
nordsiden af City 2.
Derfor har lokalafdelingen af Cyklistforbundet rettet henvendelse til City 2
direktør Thomas Lüscher.
Han er godt klar over at det ikke er
nemt at væres cyklende kunde i City 2
(læg mærke til stien ved Hveen boulevard på billedet).
Han og Cyklistforbundet har aftalt at
skulle mødes, se på tingene og finde
en fornuftig løsning.
Med fokus på cykeltyveri
At cykler stjæles er en medvirkende årsag til at folk er tilbageholdende med at cykle til og
fra stationen, til skolen o.l.
Derfor holder Cyklistforbundet et - foreløbigt internt - møde der særligt har fokus på cykeltyveri. Her er Cyklistforbundets formand Jen Peter Hansen inviteret til - via Zoom - at
komme med sit bud på, hvad der kan gøres.
Hvorvidt der i kølvandet på det skal holdes et offentligt møde omkring cykeltyveri er endnu ikke afklaret.
Lej din p-plads ud
Som indsigelse til lokalplanen for byggeri på Rådhusgrunden foreslår Cyklistforbundet at
der gives mulighed for at man - som ikke-bilist - kan leje sin p-plads ud til en anden beboer, der har to biler. Det sker for at give en økonomisk gulerod til folk, der helt dropper
at have bil. Det er endnu uvist, hvad kommunens reaktion er.
Enkelte råd er imødekommet
Cyklistforbundet inviterede i forsommeren politikerne på en cykeltur. Det var en fornuftig
beslutning som efterfølgende har været med til at åbnet op for en styrket dialog med positive resultater. Det drejer sig f.eks. om at hastigheden visse steder i byområderne
dæmpes. Eller at en sti nu vil blive asfalteret. En sti, der pludselig stopper, som nu videreføres, og at cykelstien langs Roskildevej (pendlerrute) asfalteres, og der påbegyndes
stier, der har stået på kommunens prioriteringsliste, som nu sættes i gang. Det er langt
fra nok til at gøre Cyklistforbundet tilfreds, men der er startet en dialog, som forhåbentlig
sætter cykling i en højere prioritet.
Støj og hastighed og solcelleoverdækning
Alle politikere er enige om at trafikstøjen skal dæmpes. De er også enige om, at der er
en sammenhæng mellem hastighed og støj. Jo hurtigere bilerne kører, jo mere larmer de
(dækstøj og motorlarm). Der er ikke den store forskel på elbiler og fossilbiler, da dækstøjen er den dominerende.
Derfor vil der være en effekt, hvis hastigheden på motorvejen sænkes når den passerer
tætter boligbebyggelser. Lige nu afventer byrådet erfaringer fra en hastighedsdæmpning
til 90 km, der gennemføres på motorvejen ved Hvidovre. Hvis den kun var på 80 km ville
støjen være mindre og CO2-udslippet lavere, men det tør ingen politikere kræve.
Det er også i Hvidovre man undersøger muligheden for at overdække motorvejen og så
etablere solceller over motorvejen, og på den måde begrænse udgifterne via salg af solcellestrøm

Cyklistnyt

Alle børn på cyklerne
1254 børn fra fem skoler var tilmeldt Alle Børn Cykler-konkurrencen, der løb over
perioden den 6. til 15. september.
Det er Cyklistforbundet, der står bag kampagnen, der har til formål at få flere børn/
forældre til at fravælge bilen, når barnet skal til og fra skolen.
Det er Taastrup
Realskole, der har
flest tilmeldt - 403
elever.
Den 27. oktober kl.
10 vil den lokale
vinderklasse få
overrakt en vandrepokal og 1000
kr til klassekassen
af borgmester Michael Ziegler og
Cyklistforbundets
formand Christina
Gylling Saadbye.

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

Kim Finsen

Pakkeshop og ad hoc

Eva Olsen

Pakkeshop

Elsebeth Jensen

Pakkeshop

Ellen Sassersen

Pakkeshop

Kirsten Jørgensen

Butik

Mogens Jørgensen

Pakkeshop

Elisabeth Wassberg

Pakkeshop og ad hoc

Knud Anker Iversen

Pakkeshop, Ren By, positive nyheder

Birgit Lieberkind

Grøn Salon, div. projekter

Barbara Frederiksen

Pakkeshop

Yadigar

Pakkeshop

Helle Larsen

pakkeshop

Berit

Praktik

Anna Torlyk

Marketing

Værkstedet
Navn

Funktion

Ejner Stutemeyer

Værkstedsdrift, pakkeshop

Michael Stenander

PC-reparation + IT-hjemmeservice, pakkeshop

John Pallesen

Symaskinereparation

Faruk Bygmeti

Symaskinereparation

Christophpher Lindebjerg

PC-reparation

Jens Ole Gregersen

Elektronikreparation

Torsten Michaelis

Elektronikreparation

Arne Hede Jørgensen

Elektronikreparation

Hans Jespersen

Elektronikreparation, energivejledning

Jørgen Gregersen

Elektronikreparation

Allan Tang

Elektronikreparation

Deepak Adhikari

Værksted

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 , Martin Brøndsager og Jens Klarskov. Inger Mangor er suppleant.

HVAD SKER I OG OMKRING
MILJØ- OG ENERGICENT
September – december 2021
25.9. kl. 13: Natur og Klimademonstration fra Rådhuspladsen. Afg. Kl. 12.22
fra Taastrup Station.
6.10. kl. 17-18.30: Ren By
aktion i Taastrup. Tilmelding
og information om startsted:
kai@mec-ht.dk.
Frem til 15.10.: Udstilling
Bevar Bakken og Biodiversiteten i Hedehuset, Hedehusene. Arr. DN-HøjeTaastrup og Kunstforeningen Humlen

Taastrup.
27.10. kl. 10. Overrækkelse af
vandrepokal til vinderklasse i
Alle Børn Cykler på Rådhuset.
Arr. Cyklistforbundet og MEC.
1.11. kl. 19. Valgmøde om klima, miljø og transport i Medborgerhuset. Arr.: MEC, DN, Cyklistforbundet og Frivillighedsdagen.
15.11. Sidste frisk for at søge
Natur og Miljø-puljen. Send ansøgning til Arnelar@htk.dk

18.10. kl. 11-13: Rent vand
og æblerov på Thorsbro
Vandværk. Arr. DN-HøjeTaastrup og DN-IshøjVallensbæk.
27.10. kl. 19. Besøg af DNPræsident Maria Gjerding i
Taastrup Medborgerhus.
Årsmøde i DN-Høje-

MEC HOLDER IKKE SOMMERFERIE.
VI HAR ÅBENT I JULI SOM VI PLEJER
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 MEC-intern.
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.

