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SAMMENFATNING
MECs hverdag bliver mere og mere præget af vores stærke fokus på reparation. Det viste sig i
2015 på flere måder. To gange var vi på landsdækkende TV – i januar i TV2-nyhederne og i
september i Magasinet Penge. Det afstedførte en ekstra stor interesse som vi ikke har overvundet
endnu.
Vi er ved årsskiftet begunstiget af, at have ikke færre end 11 mennesker som – enten frivilligt eller i
en eller anden form for jobordning – hjælper os med at få styr på så mange reparationer som
muligt. Hovedindtrykket er at de gør det rigtig godt. Det er yderst sjældent der er reklamationer.
Det er mere almindeligt at værkstedet roses end at det kritiseres. Mere reklame end reklamation.
I 2015 skulle vi - efter planen – have taget afsked med Ejner Stutemeyer i forbindelse med at han
blev pensionist. Vi blev imidlertid enige om at fortsætte uanfægtet som om Ejner stadig er på
fleksjob. Han har så kvitteret ved at være ualmindelig ansvarlig for at værkstedet fungerer – i første
omgang ved at sørge for (sammen med flere af de andre på værkstedet) at få det godt
omorganiseret så det hænger fint sammen.
Vi har også i 2015 været en del af Reparationsnetværket. Her har vi brugt kræfter på at få sat
gang i reparation andre steder herunder at få involveret asylcentre og genbrugspladser med at
reparere. Et arbejde vi for alvor håber kaster resultat af sig i 2016.
Selvom reparationer fylder godt i MECs hverdag, er det ikke her vi har vores
hovedindtægtskilde. MECs økonomi baserer sig – ud over basistilskud fra kommunen – på at vi
løser opgaver, for først og fremmest kommunen, men også andre. Også i år har vi haft opgaver
med kompostordningen som Heidi Ammitzbøl står for, Miljøtrafik og ren by, klima og
energinetværksarbejde i forhold til samlede boligforeninger, Test en elcyklel, grøn generation og –
som noget nyt – fik vi i 2015 sekretariatsopgaven i forhold til Grøn Salon. Her er det Pia Gade der
står for samarbejdet med at frisørsalonerne om at undgå brug af kemi.
En anden aktivitet der fylder meget i MECs hverdag er GLS-pakkeshoppen, hvor vi i 2015
toppede med udlevering af ca. 4.000 pakker. Her får vi god hjælp fra frivillige der sørger for at
kunderne bliver hurtigt og ordentligt betjent – og samtidig kommer der en ekstra indtægt til MECs
slunkne kasse.
Også i 2015 har vi i MEC fastholdt at vi er stedet for de forskellige foreninger, der på den ene
eller anden måde vil noget godt for miljøet. I 2015 blev Høje-Taastrup økologiske
Fødevarefællesskab lokal, så de selv skaffer deres grøntsager, hvor de før fik dem via Roskilde. I
den forbindelse blev MEC udleveringssted. Vi var også inde over da et nyt dyrkningsfællesskab
blev sat på benene ved Torsvang, Grennessmindes areal på grænsen til Ishøj ligesom vi i starten
af året var med til at etablere Økonetværket Vestegnen, der hen over årene skal sikre at stadig
flere grøntsager dyrkes lokalt.
Vi er stadig sekretariat for Hedehusene erhvervsforening, hvor vi passer deres regnskaber, passer
sekretariatet og så gør vi hvad vi kan for at de får mest mulig miljøfokus. Hedehusene
erhvervsforening er et godt springbrædt til at vi får styrket det samarbejde med det lokale
erhvervsliv, som bestyrelsen prioriterer højt.
En anden forening som vi har styrket samarbejdet med er Energitjenesten Sjælland som blev
etableret i år og som fik nye lokaler i Trekroner ved Roskilde. Udover at vi har
næstformandsposten her, så indgår vi i samarbejde med dem og kommunen omkring at sikre at så
mange boliger bliver gennemgået for muligheder, for at spare på energien.
Det er ikke nogen hemmelighed at MEC ikke ville være hvad vi er hvis ikke vi havde den gode
hjælp som vi får fra vores frivillige. Det gælder både på værkstedet og i forbindelse med vores
pakkeshop, hjælp med rengøring, pasning af butik og lukkevagter.
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MEC skal være et sted hvor alle vil kunne komme og befinde sig godt. Der skal være højt til loftet.
Det er netop det der er så stor forskel på de mennesker der bruger MEC, der er det stærke ved
stedet.
MECs bestyrelse er meget opmærksomme på at her bliver lagt rigtig mange gode ulønnede timer
som kommer stedet til gode. Vi er meget taknemmelige for det engagement som I forskellige
lægger hos os.
Formandens nytårstale 30.12. 2015
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SAMARBEJDE MED HØJE-TAASTRUP KOMMUNE
Helt centralt for MECs eksistensberettigelse og overlevelse er, at Høje-Taastrup kommune –
udover at sikre at vi har et basistilskud så vi kan holde åbent dagligt – også tilfører os
arbejdsopgaver, som vi, som agenda-center, vurderes at være de rette til at løse.
Også i 2015 har vi fået den slags opgaver, som i det følgende vil blive gennemgået.

Test en elcykel
Vi har i hele 2015 haft bestyrerrolle i forhold til at gennemføre et Test En Elcykel projektet.
Projektet skal give bilister mulighed for over en testperiode på 3 måneder gratis at afklare om det
ekstra skub i ryggen som strømmen giver, kunne overbevise dem om at en elcykel kunne være et
alternativ til en bil. Ialt har indtil nu 140 personer gjort brug af muligheden. Projektet fortsætter i
2016 hvor det er blevet forlænget med en eks tra runde p.g.a. den store interesse.
Projektet finansieres via midler fra Trafikministeriet og koordineret fra Gate 21 i Albertslund.

Klima og energinetværk
Vi har spillet en pæn rolle i forhold til at sikre at flest mulige samlede boligafdelinger fik fokus på at
begrænse deres energiforbrug. Centralt i den sammenhæng har været at få skaffet aftaler med 15
boligafdelinger, der var indstillet på at gå ind i et mere forpligtende samarbejde med kommunen og
således forpligte sig til mindst at spare 2% af energiforbruget. Det lykkedes således at der kunne
underskrives de sidste aftaler med borgmesterunderskrift den 25.11.
I forbindelse med underskriftsarrangement den 12. februar havde vi et informationsarrangement :
Genanvend udsugningsluften (oplæg fra Viessmann).
Den 24. september stod vi på Rådhuset – sammen med ejerforeningen Gadevang – for en
minimesse rettet mod samlede ejerboliger. 30 mennesker deltog.
Derudover har arbejdet bestået i at udgive fire nyhedsbreve til samlede bebyggelser med
information om hvad der kunne være af lokal relevant information. Eks. Sammenligníng vedr.
affaldssortering og vandpriser.
Klima- og Energinetværksmøder:
Der har i årets løb været arrangeret flg. klima- og energinetværksmøder:
5. februar: udflugt til Doll Green Lab i Albertslund med fokus på LED-belysning (17 deltagere)
19. marts med tema om affald – primært bioaffald. (14 deltagere)
5. maj: Udflugt til Audebo for at se og høre nærmere om bioforgasning af vores affald (16
deltagere)
4. juni: Solceller – stadig interessante (10 deltagere)
8. oktober: Fjernvarme og afkøling (4 tilmeldte – udskudt p.g.a. for få interesserede)
Kursus for ejendomsfunktionærer
11. marts stod vi for et kursus for ejendomsfunktionærer vedr. indeklima og ventilation (12
deltagere)
22. oktober kursus i god driftstyring (10 deltagere)
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Ren By-projekt
Miljø- og EnergiCentret har siden juni 2005 fungeret som tovholder/sekretariat for Ren Byaktiviteterne.
Her følger en kortfattet rapport for arbejdet i 2015.
Formål
Ren By-aktiviteterne har til formål primært at skabe opmærksomhed omkring vores omgang med
naturen. Udgangspunktet er at jo større opmærksomhed der er omkring den lemfældige omgang
med affald og natur, jo større er sandsynligheden for at borgerne tænker sig om og benytter
skraldespanden.
Derudover ønsker initiativet at styrke tendensen til at stadig flere reagerer og samler det affald op
som ligger og flyder.
Ren by aktioner
Der har været Ren By-aktioner flg. gange:
19. april (del af DNs landsindsamlingsaktion) 63 deltagere fra 7 forskellige mødesteder 67 sække
(62 deltagere i 2014)
19. maj aktion ved genbrugsstationen ved lervangen (4 deltagere – 5 sække) + Fløng 4 deltagere
– 9 sække.
16. juni. Aktion ved indfaldsvej ved Baldersbuen (3 deltagere – 3 sække) plus en køkkenmødding
som vi gjorde kommunen opmærksom på. 1/2 sæk med dåser – afleveret til Dansk retursystem +
Fløng (3 deltagere – 5 sække)
23. juli. Aktion ved Statoil-tanken ved Kuldyssen (8 deltagere – 8 sække) + Fløng (5 deltagere – 5
sække).
20. august. Aktion ved Shell-tanken ved Taastrup Hovedgade 10 deltagere – 10 sække. 27.
september ved Sejlbjerg mose (4 deltagere – 1/2 sæk) + Fløng 4 deltagere – 7 sække +
hjulkapsel og styrthjelm.
22. oktober. Aktion ved Netto Gadehavegaardsvej 5 deltagere (5 sække) + 4 deltagere i Fløng (6
sække)
5. december. Aktion omkring Høje Taastrup station + Fløng (+ julefrokost) (p.t. 10 tilmeldte) .
Aktionen den 19. april har officielt været en del af DNs landsindsamling af affald, men i praksis
været årets start for Ren By-initiativet.
Vi har p.t. indsamlet 129 sække (117 sække i 2014) Et forsigtigt skøn, hvor vi anslår en sæk til 10
kg siger således at vi har samlet 1290 kg. Her er ikke medtaget det vi indsamler omkring Høje
Taastrup station den 5. december. Dertil skal lægges det løsøre vi finder hver gang (cykellig,
bilfælge,indkøbsvogne m.v.) Samlet har vi indsamlet knap 2 tons affald.
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Øvrige aktiviteter
• Henvendelse til kommunen vedr. opsætning af flere skraldespande med udgangspunkt i et
manglende stativ i Guldalderen. Det er nu etableret.
• Henvendelse til Nordtrans ang. 100 plastbånd efterladt i naturen. De lovede at tage sig af
det.
• Kontaktmøde med Claus Dahl, driftbyen ang. håndtering af ødelagt udstyr og slendrian
vedr. vedligehold.
• Henvendelse fra Avery Denison i Hedehusene som tilbyder at deres medarbejdere en dag
gør rent i naturen. Aftalt med Hedelands direktør at det kan gennemføres i foråret her.
• Særligt fremstød for brug af lommeaskebægre.
• Fornyet henvendelse til Transportcentret ang. opsætning af affaldstragte.
Presseomtale
Den lokale presse, Lokalavisen, Dagbladet, Sengeløse nyt og Sengeløse Radio har bakket vores
indsats op med at lave presse før og efter vores aktioner.
Økonomien
Høje-Taastrup kommune bidrager med 10.000 kr til at dække en del af det tidsforbrug, der medgår
i MEC til koordinering vedr. Ren By indsatsen.
Kommunen har derudover bidraget ved venligt efter hver aktion at afhente det indsamlede affald
og ved at forsyne os med indsamlingssække.
Vi fik i 2014j 5000 kr fra Danske Bank. Pengene bruger vi til at sikre øl/vand efter aktionerne, en
julefrokost og mulighed for at købe ekstraudstyr hjem. Har brugt nogle af pengene til
lommeaskebægre.
DN har bevilget os ekstra affaldpickere og håndteringsringe til affaldssækkene.
Samlet vurdering
Udbyttet og opbakningen har været lidt ringere end året før, men da behovet for at fokusere på
skidtet i naturen ikke er blevet mindre fortsætter initiativet med forventning om større opslutning i
2016

Grøn Generation
Vores indsats rettet mod skoler har været indrammet af arbejdet i Grøn Generation, som er en del
af et projekt der foregår i ni kommuner parallelt koordineret af den naturvidenskabelige
projektorganisation Danish Science Factory og er støttet af Villum Fonden. Projektet skal ses som
en langsigtet investering i vores børn og unge – og en grønnere fremtid.
Vi indgår i en projektgruppe med folk fra kommunens Børn og unge-center og Teknik og
Miljøcentret, hvor det er centralt at sikre at de to forvaltninger arbejder tættere sammen omkring
børn og unge og miljøbevidsthed.
Centralt i arbejdet har stået indsats for at få elever ud i en tættere tilknytning til de lokale
erhvervsvirksomheder. Dette er sket i samarbejde med kommunens erhvervsservicechef og har
afstedført at der med den lokale miljøvirksomhed DanWEEE i Hedehusene er lavet en besøgs- og
undervisningsaftale. Således har i 2015 fire 8. klasser været på besøg og der er aftalt lignende
besøg i 2016. Disse besøg gennemføres i samarbejde med Vestforbrændings
undervisningsafdeling, som står for at sikre at der er optimal undervisning i ressourcer før, under
og efter besøget.
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Trafiksikkerhed
Hermed følger sammenfattet rapportering vedr. trafiksikkerhedsindsats i forbindelse med skolerne i
Høje-Taastrup i 2015.
Introduktion for nye forældre.
Introduktionen består i præsentation/udlevering af materiale fra Sikker Trafik omkring ”Barn i Bilen”
og ”Foden på egen pedal”. Derudover bliver forældrene konfronteret med de helt særlige
problematikker, der er på den enkelte skole og i særlig grad de problemer, der opstår når mange
forældre samtidig – i bil – skal aflevere deres barn/børn.
Jeg har kontaktet de skoler, hvor der er en særlig trafikproblematik (Sengeløse, Hedehusene
Skole, Taastrup Realskole, Borgerskolen, Reerslev Skole).
Som opfølgning på denne kontakt var jeg den 11. august til et møde med forældrene på
Sengeløse skole. Jeg formidlede budskabet om det ønskelige i, at de allerede nu starter
cykeltræningen af deres topmotiverede børn og det blev positivt modtaget.
Øvrige skoler vurderede ikke i år at have behov for trafikmøde med deres forældre.
I efteråret lavede vi en rapport om belastningen af parkeringspladsen ved Sengeløse Skole.
Rapporten blev lavet efter ønske fra kommunens trafikchef der ønskede at dokumentere
problematikken med det meget store pres af bilende forældre til skolen.
Udarbejdelse af trafikhandlingsplan
De skoler hvor trafikproblematikken er mest presserende (jfr. ovenstående) har jeg mindet om at
jeg står til deres rådighed m.h.t. at hjælpe en proces med trafikhandlingsplan i gang. Sengeløse og
Reerslev har udarbejdet en sådan. Øvrige skoler prioriterer det ikke nu.
Skolepatruljer
Der er 3 skoler (Hedehusene Skole, Taastrup Realskole og Vestegnens Privatskole) som har
skolepatrulje. Ud over dem vurderes det som nyttigt med skolepatrulje på Borgerskolen og
Sengeløse skole.
Skolelederen på Sengeløse skole er indstillet på at etablere skolepatrulje når der bliver en mere
sikker overgang på Cathrinebjergvej.
Indsats over for mellemgruppen af børn
Vi bakkede også i 2015 op omkring Alle Børn Cykler kampagnen som Dansk Cyklistforbund er
tovholder på. Også i 2015 blev kampagnen forstærket, idet Vestegnens Trafiksikkerhedsudvalg
bakkede kampagnen økonomisk op bl.a. ved at lægge penge i en præmiepulje og sørge for
streamers til de tilsluttede skoler.
I år var tilmeldt 44 klasser (2014: 67 klasser) og 773 elever (2014: 1427 elever) på otte skoler.
Vores indsats har gået på at påminde skolerne, sørge for ekstra omtale i lokalpressen og via
skolernes intranet - og ved at stå for et arrangement den 19. oktober hvor borgmesteren overrakte
en vandrepokal til den klasse der har cyklet flittigst. I år var det 5A fra Taastrup Realskole
Det var 9. gang vi gennemførte den lokale pokaloverrækkelse.
Klargøring forud for trafikprøver.
I år har vi hjulpet med cykel-klargøring på en skole nemlig Charlotteskolen hvor 3. klasserne den
20. oktober fik gennemgået deres cykler forud for den lille cykelprøve.
Alle skoler har fået tilbuddet.
Miljøtrafik
Vi cykler til Arbejde:
MEC var aktiv i lokal indsats for at skaffe flere deltagere til ”Vi cykler til Arbejde”-kampagnen hele
maj.
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Det skete ved at vi – sammen med Cyklistforbundet – uddelte juice og reklamefoldere til cyklister
en morgen i forbindelse med tilmeldingsfristen og ved at sikre lokal PR om initiativet.
Tilmeldt: 2015: 91 hold med i alt 884 deltagere (2014: 76 hold med i alt 737 deltagere.
Diverse
Test en Elcykel. MEC står for Test en Elcykel-projektet i Høje-Taastrup hvor 60 personer i 2015 fik
mulighed for at skifte bilen ud med elcykel.
Elcykler ved den aflåste cykel p-plads ved Høje-Taastrup station. MEC har fungeret som tovholder
og indpisker i et projekt hvorefter der skal etableres by- og pendlercykler i forbindelse med den
aflåste cykelparkering. Der har i den forbindelse været afholdt 3 møder og været en del mailkorrespondance. Ordningen er endnu ikke etableret i 2015.
Ældre og elcykler. MEC har bidraget med lokal baseret artikel til Senioravisen, der orienterer om
mulighed for ældre til at benytte elcykel.
Cykling og sundhed-artikel. MEC har bidraget med artikel om sammenhæng mellem sundhed og
cykling.
Gør cyklen forårsklar. Den 28 marts stod MEC sammen med Cyklistforbundet for et arrangement
hos den lokale cykelsmed (PJ-cykler) som tilbyder at hjælpe med at gøre cyklen forårsklar. Ingen
deltog.
Vi cykler i dag. MEC var medarrangør af det lokale ”Vi cykler i dag-arrangement den 7. juni ca 40
deltog (2014: ca. 50 mennesker).
Cykelturisme. MEC stod hen over sommeren for cykeludlejning – tandem - til turister 4 personer
har lejet (2014:6 udlån)
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Kompostinformation
Kortfattet rapport for indsats i 2015 vedr. komposthjælp og vejledning via MEC.
Hjemmesidevejledning
Hjemmesiden, der indeholder en række spørgsmål og svar vedr. kompostering er blevet ajourført
med nye spørgsmål og rettelser. http://mec-ht.dk/?p=3158#more-3158
Sikre at beholdere er aktive
Vi har to gange sendt påmindelser ud til kompostbrugere for at sikre at beholderen er aktiv. Dette
er blevet fulgt op af påmindelse i Lokalpresse. Således har vi sikret at 23 borgere har tilbageleveret
beholder, der ikke længere var i brug.
Udlevering og formidling af kompostbeholdere
I foråret havde vi 17 kompostbeholdere i overskud. Dem annocerede vi ud og fik meget hurtigt dem
afsat. Efterfølgende kom 34 på venteliste. I august fik vi således 20 nye kompostbeholdere. Dem
har vi formidlet til nye kompostbrugere. Derudover har vi formidlet at 22 har fået ”ny”
kompostbeholder overdraget fra folk, der ikke længere ønskede at kompostere. Der står nu 4 på
venteliste til ny beholder.
Praktisk hjælp til kompost-brugere
Vi har i 2015 formidlet at 55 har fået kompostorme. Derudover har vi solgt ekstraudstyr til 8.
Udsendelse af Nyhedsbreve
I marts og september udsender vi nyhedsbreve til alle vi har på maillisten over brugere af
komposten. Denne liste omfatter nu 637 (2014 617) mailadresser. Der er dog stadig 1007 på
postadresse som vi fortløbende søger at få indkredset.
Derudover har vi sendt nyhedsbrevet i papirform til 10 brugere uden internetadgang.
Nyhedsbreve kan ses her http://mec-ht.dk/?p=38060 .
Overblik over hvor kompostbeholderne står.
Vi har styr på de kompostbeholdere, der er tilknyttet mailadresser, idet vi har brugt en del kræfter
på at opdatere, når vi har fået mailpost retur.
Der er dog stadig en kreds af boligejere som vi ikke har mailadresse på, hvilket vi fortløbende
søger at udbedre.
Øvrig information
Vi har deltaget ved Farmers Market i april, solgt kompostorme samt giver borgere mulighed for at
spørge mere præcist i forhold til driften af deres kompostbeholder.
Vi har bidraget med informationer vedr. affald herunder kompost til kommunens affalds-app.

Affaldsindsamling/genbrug
MEC føler en særlig forpligtelse til at understøtte, at der sker en maksimal sortering af affald
med henblik på genanvendelse, genbrug eller miljømæssig forsvarlig destruktion.
Miljøfarligt affald.
MEC er indleveringssted for problemaffald samt brugte batterier. 4 gange i årets løb har Smoka
afhentet i alt 2-300 liter miljøfarligt affald og ca. 40 kg batterier. Ca. samme mængde som i 2014.
Modtagelse af metal.
MEC står også for indsamling af småt metal (dåser o.l.) fra kommunens borgere. Produkter herfra
samles med MECs øvrige frasorterede metalaffald og leveres til kommunens genbrugsplads.
Skønsmæssig 160 kg (lidt mindre end i 2014)
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Plast-indsamling.
Vi tager imod rengjort plastaffald sorteret i blød og hård plast. Vi har i 2015 videreformidlet 9
sække hård plast og 16 sække blød plast (2014: 7 sække hård plast og 13 sække blød plast)
Brugt stearin.
MEC har i hele perioden taget imod brugte stearinlys med henblik på omsmeltning. Det er sket i
samarbejde med Kirkens Genbrug. Vi har skønsmæssigt formidlet 40 kg stearin til omsmeltning. I
den forbindelse skal nævnes at vi har sorteret fyrfadslys i aluminium og stearin-rester.
Skønsmæssig har vi frasorteret 1-2 kg aluminium. Mængden af stearin leveret videre skønnes at
være på 50 kg. Lidt mindre end i 2014 (ca. 60 kg) .
Brugte mobiltelefoner
Vi tager imod velfungerende men kasserede mobiltelefoner. Dem leverer vi videre til
Børneulykkesfonden, der kan omsætte dem og således få penge til deres arbejde. I 2015 har vi
modtaget 80 telefoner (2014: 10 telefoner)
TerraCycle
I samarbejde med virksomheden TerraCycle begyndte vi i slutningen af 2012 at indsamle brugte
kasserede skriveredskaber, som omsmeltes til nye plastprodukter såsom vanddunke og holdere til
skriveredskaber. Vi har i alt indsamlet 3021 skriveredskaber og 11607 skruelåg.
Som tak kvitteres vi med points der kan veksles til velgørenhed. P.t. har vi for 1265 kr (890,80 kr i
2014) som kan nyttiggøres til humanitært arbejde.

Salg af haveaffaldssække og supplerende affaldssække.
MEC fungerer som et af de steder, hvor man kan købe sække til haveaffaldet.
Vi har i 2014 formidlet salg af xxxx sække (2014: 1092 sække) til haveejere, der havde brug for at
få samlet haveaffaldet til central kompostering.
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ØVRIGT SAMARBEJDE
Energitjenesten
MEC har gennem flere år haft et samarbejde med Energitjenesten. Dette er sket i en særlig
Sjællandsgruppe sammen med søsterkontorer i Nordsjælland og Østsjælland hvor det sjællandske
kontor var placeret i Det grønne Hus i Køge.
Denne konstruktion ændredes i 2015 idet der den 4. februar blev holdt stiftendende
generalforsamling i Energitjenesten Sjælland med egen bestyrelse og ved samme lejlighed flyttede
Energitjenesten til nye lokaler i Trekroner ved Roskilde. Der var primært tale om en organisatorisk
nyindretning, idet arbejdet med at bistå primært kommuner med at kortlægge energibesparelsespotentiale foregår uanfægtet. MEC er repræsenteret i den nyvalgte bestyrelse, idet vores
formand, Mads Peter Schreiber er næstformand.
Vi har lokalt været i et positivt samarbejde med Energitjenesten. Dette samarbejde har først og
fremmest vedrørt samarbejde omkring at hjælpe samlede bebyggelser med at få overblik over
hvilket potentiale de har for at spare på energien.
Derudover gennemførte vi sammen et informationsarrangement lørdag den 12. december omkring
muligheder for at gøre det selv energibesparelser i individuelle boliger. 10 deltog.
I kølvandet på dette arrangement er vi begyndt at udlåne en ”Gør-det-selv-”-kuffert med en række
praktiske værktøj, som boligejere kan gøre brug af når de vil gennemgå deres bolig selv.

Agenda 21- råd
MEC har (ved Knud A. Iversen) formandsskabet i kommunens Agenda 21 råd, der har til formål at
give kommunen råd omkring natur og miljø-spørgsmål. Der har i årets løb været afholdt 3 møder
og en udflugt til Quark-centret i Hvidovre (inspirerende rammer for naturvejledning).
Agendarådet har arbejdet med temaer som udviklingsplan, ressourcestrategi/affaldsplan,
skovrejsning og kommunens klimaplan.
Der blev i forsommeren nedsat en ny arbejdsgruppe, der skal arbejde med bæredygtig transport.
Den supplerer de eksisterende skovråd og affalds-/ressourcegruppe.

Samarbejde med Vestforbrænding
Detr vigtigste samarbejde med Vestforbrænding i 2015 har været at sikre at der blev gennemført et
brugbart forløb i relation til den lokale affalds-oparbejdsningsvirksomhed DanWEEE og deres tilbud
om at lade skoleelever komme på besøg og i praksis arbejde med ressourcer i elektornikprodukter.
Samarbejdet har udmøntet sig i undervisningsmaterialer, som eleverne skal arbejde med før og
efter besøg - samt sikre et optimalt forløb, når eleverne er på virksomheden. Der har været tale om
et konstruktivt samarbejde der fortsætter i 2016.
Vi har derudover været i dialog med Vestforbrænding omkring modtagelse af en ny fraktion nemlig
gamle VHS-bånd. Dette arbejde er ikke afsluttet, og fortsætter i 2016.
MEC tilbyder skolerne udlån af Vestforbrændings undervisningsmateriale i papirsfremstilling.
Derudover er Vestforbrænding i vigtig samarbejdspartner når det gælder formidling af viden om
affald .

Høje-Taastrup Fjernvarme
Siden 2010 har vi haft et formaliseret samarbejde med Høje-Taastrup Fjernvarme. Det indebærer,
at vi har holdt 4 kontaktmøder i årets løb med gensidig orientering. I den forbindelse hjælper vi
hinanden med at fokusere på de områder i bymæssig bebyggelse, hvor fjernvarmen kan styrkes.
MEC har i den forbindelse særlig fokus på varmeenergibesparelsespotentialet og mulighed for at
indpasse vedvarende energi i varmeforsyningen.
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Vores fokus er at understøtte fjernvarmen, hvor det er muligt i bymæssig bebyggelse.

Samarbejde med Grennessminde
Det daglige samarbejde mellem MEC og Grennesminde foregår primært i et samarbejde med
hortonom Aiah Noack, der er fast tilknyttet som miljøprojekt-medarbejder på Grennessminde.

Samarbejdet i forhold til MEC har manifesteret sig på flg. felter.
Torsvang-haven
Grennessminde stillede 100 m2 gratis og bearbejdet areal til rådighed således at vi i MEC kunne
efterlyse borgere, der kunne være interesseret i at indgå i et fællesskab omkring at dyrke jord.
Fem mennesker har haft glæden ved at dyrke jorden her, og aftalen er at det vil kunne fortsætte i
2016 dog således at arealet udvides til 200 m2 og tilbydes yderligere 10 mennesker.
Projekt ”Åben Grennessminde”
Vi har i 2014 og 2015 indgået i et samarbejde omkring at få forbedret og styrket arealerne omkring
det økologiske gartneri på Snubbekorsvej således at det bliver renset op af gammelt affald, gøres
mere attraktivt og tilgængeligt og bliver linket til Snubbekorsskoven i oplandet.
Arbejdet er ikke afsluttet, men vil fortsætte i 2016 med at søge yderligere fondsdækning.
Det nåede dog en delvis afslutning, idet Naturstyrelsen i december afsluttede deres del af projektet
som har været et grønt partnerskab.
Diverse
Vi har været lokalt salgssted for Grennessminde-køkkenets kogebog ”Mad for Alle”.
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Erhvervssamarbejde
GLS
Vi etablerede i 2011 et samarbejde med pakketransport-virksomheden GLS (Global Logistic
System) om at vi fungerer som en pakke-shop for ind- og udlevering af pakker.
Dette samarbejde kom i stand efter henvendelse fra et medlem, som efterlyste et sted ved Høje
Taastrup, hvor pakker kunne udleveres.
Aftalen tjener derudover det formål at skaffe os en mindre indtægt og at den øger vores synlighed.
Adskillige har givet udtryk for, at de – før Pakke Shop – ikke kendte til vores eksistens. Endelig er
der her tale om en god aktivitet, som er let at håndtere for vores frivillige lukkevagter.
5116 udleveret og 594 pakker til videreforsendelse - (2014: 2367 udleveret – 59 indleveret pakker til
videreforsendelse).
ECObeta
Vi har gennem flere år solgt ECObetas indsats, der – billigt - ændrer et-skyls toilet til to-skyls.
Firmaet er markedets eneste leverandør og har en enkel og velafprøvet teknologi, der kan
begrænse vandforbruget.
Skønt vi har produktet til præsentation på vores hjemmeside og i centret, har vi i 2015 intet solgt.
Vi bibeholder dog præsentationen, da det viser sig at være relevant i samlede bebyggelser, der har
problemer med at toiletterne kalker til.
Vi lavede i slutningen af året et særligt fremstød rettet mod samlede bebyggelser omkring
muligheden for at indskifte EcoBeta systemet og således begrænse vandforbruget. I den
forbindelse er vi i en posoitiv dialog med Taastrupgaard-bebyggelsen.
GreenEco
Vi indgik i 2014 et samarbejde med lokale iværksættere, GreenEco, der ønskede hjælp til at
promovere/præsentere deres produkter. LED-lys og en-gangs bægre lavet i papir. Vi forsøgte via
kommunen og CradlePeople og via vinduesudstilling at præsentere dem, men det lykkedes ikke for
dem at bide sig fast. Vi måtte således i slutningen af året opgive samarbejdet, og de lukkede deres
virksomhed.
Hedehusene Erhvervsforening
MEC fungerer nu på fjerde år som sekretariat for Hedehusene Erhvervsforenings
bestyrelsesmøder, hvor vi deltager på alle møder, laver referater og tager os af foreningens
regnskaber.
Udover at understøtte at der i Hedehusene er et mere synligt erhvervsliv, har vi også den bagtanke
at styrke energibesparelses- og miljødelen i private virksomheders arbejde.
I 2015 gennemførtes virksomhedsbesøg på Handicap-centret med fokus på Job og Vækstsamarbejde, DanWEEE og DSVs nye hovedafdeling.
Derudover et vælgerarrangement og et arrangement med besøg fra Energistyrelsen med temaet
”Tjen penge på dit skrald”. Endelig var erhvervsforeningen drivkraft ved to byfester og en
juletræsfest.
Vi får 10% af hvert kontingentet, der er på 600 kr + moms årligt, til at dække administrationen. Der
er p.t. 76 medlemmer.
Høje Taastrup Torvs Handelsstandsforening
MEC er ansvarlig for administrationen af handelsstandsforeningen ved Høje Taastrup Torv. En
opgave, der honoreres med 150 kr. pr. medlem.
Prolys
Vi indgår i et samarbejde med Prolys, der sælger LED-lys. Samarbejdet består i, at man – via os –
vil kunne købe LED-lys efter at man har haft mulighed for at se hvordan pærerne lyser.
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Denne demonstration foregår dels ved at man kan låne en kuffert med 10 forskellige typer af LEDlys, og ved at man i butikken kan se lyset fra fem forskellige pærer.
Vi får forespørgsler, men ikke i samme omfang, som da vi startede samarbejdet i 2012..
Vi måtte ved årets afslutning se i øjnene at der sker så meget på LED-lys området at vores LEDdemo kuffert ikke længere er aktuel.

Tepas Miljøhensyn
Vi har i 2015 fortsat det samarbejde vi har med virksomheden ”Tepas Miljøhensyn” hvorefter vi
sælger diverse svanemærkede rengøringsprodukter i genpåfyldelig emballage.
Initiativet påkalder sig positiv og stigende opmærksomhed.

Den lokale presse
Vi har også i 2015 oplevet en positiv opbakning fra den lokale presse, hvad angår omtale af
vore aktiviteter. I scrapbogen er der 211 avisudklip fra Lokalavisen, Dagbladet, Vestegnen og
Sengeløse Nyt der direkte eller indirekte relaterer til MEC. Derudover var vi omtalt i Sengeløse
Radio flere gange, TV2-Nyhederne og i Magasinet Penge på DR1 (2014: 335 avisudklip).
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AKTIVITETER IØVRIGT
Danmarks Naturfredningsforening, Høje-Taastrup
MEC har – også i 2015 - haft et godt samarbejde med lokalafdelingen af Danmarks
Naturfredningsforening. Det har først og fremmest været i kraft af, at de to foreninger gensidigt
har holdt hinanden orienteret om aktiviteter og således sikret, at der ikke skete overlap. Vi er
gensidigt repræsenteret i hinandens bestyrelser.
MEC og DN havde den 19. april et fælles-arrangement omkring indsamling af affald i naturen.
Det skete som led i DNs landskampagne imod affald i naturen. 62 deltog (2014: 63 deltagere).
Derudover har DN støttet op omkring den opfølgende Ren By indsats ved bevilge penge til indkøb
af 20 affaldspickere og 10 poseringe.

Dansk Cyklistforbund, Vestegnen
Dansk Cyklistforbund og MEC har arbejdet sammen omkring forskellige aktiviteter, hvor
interesserne har været sammenfaldende:
Cykel til Arbejde-kampagne i perioden 1.til 31. maj. (Se omtale under ”Miljøtrafik”)
Vi cykler i dag. Søndag den 7. juni gennemførte Vestegnssamarbejdet sammen med
cyklistforbundet den store cykeldag, hvor der var ca. 40 deltagere. Turen gik denne gang omkring
Sengeløse, Vridsløsemagle, Grennessminde Kun positiv respons. (2014: 50). MEC bidrog med
den prakiske forberedelse og gennemførelse.
Alle Børn Cykler i uge 36 og 37. En landsdækkende kampagne iværksat af Dansk Cyklistforbund
med det formål at få positivt fokus på børnenes transport på cykel. (Se omtale under ”Miljøtrafik”)
MEC har stillet sig til rådighed for cyklistforeningen som stedet, hvor man kunne melde ind, hvis
man havde forslag til forhold for cyklister, der kan forbedres. Ingen benyttede i 2015 denne
mulighed.
MEC har lagt hus til afvikling af 4 af foreningens bestyrelsesmøder.

EKSTERNE FORENINGER TILKNYTTET
Vi har i MEC det udgangspunkt, at vi støtter dem, der støtter miljøet. Det gør vi bl.a. ved at
hjælpe til etablering og – om nødvendigt – til drift af miljø- og energiforeninger.
I det følgende er nævnt foreninger og initiativer, der er tilknyttet MEC og/eller etableret på
foranledning af MEC.

Høje-Taastrup Bilaug
Høje-Taastrup Bilaug har eksisteret siden den 24. oktober 2002 og er godt i vej. Der er nu 28
aktive medlemmer, som i større eller mindre omfang støtter hinanden omkring at holde bier i
byen/oplandet.
Foreningen er startet med hjælp fra MEC, men kører som en 100% selvbærende enhed.
Foreningen har i 2015 gennemført kurser for potentielle nye medlemmer og har et særligt fokus
rettet mod skolebørn, der tilbydes besøg på foreningens skolebigård.
MEC støtter foreningen ved i butikken at sælge honningprodukter fra foreningen.

Fløng Klimaforening
Fløng Klimaforening stiftedes den 1. oktober 2008.
Foreningen har til formål at understøtte, at der i 60’er og 70’er husene i Fløng gennemføres en
række miljø- og energiinitiativer, som begrænser CO2-belastningen.
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MEC har fungeret som sekretariat for foreningen, idet vi har ordnet deres regnskaber og hjulpet
med PR.
Foreningen lukkede i forsommeren 2015.

Hedemarkedet
Den 17. marts 2011 stiftedes Hedemarkedet som forening.
Der er tale om et marked, der skal afvikles en gang månedlig på pladsen foran Hedehusene
station, og sikre, at der bliver et markeds-samlingssted. Det skal fremme en egen identitet i
Hedehusene og understøtte det positive fokus omkring Hovedgaden.
MEC har været med i processen med at få startet markedet og at få etablerete en
markedsforening. Hjælpen har først og fremmest været knyttet til hjælp med PR og annoncering.

Vestegnens Vedvarende Elværk
Den 27. marts 2013 stiftedes, med MECs mellemkomst, Vestegnens Vedvarende Elværk. En
forening der har til formål at etablere laug med det formål at investere i større vedvarende
energianlæg på Vestegnen. Foreningen arbejdede for at få lagt solceller på et stort tag på en
lagerbygning i Fabriksparken i Albertslund. Denne aktivitet måtte imidlertid indstilles i 2014 idet
energistyrelsen har udsendt et cirkulære på påbyder at solcelle-andelshavere skal bo max. 2 km
fra anlægget. Dette kunne vi ikke indfri da kun 9 af de interesserede bor inden for den radius.
Foreningen er dog ikke nedlagt og arbejdede i 2015 for at få etableret et vindmøllelaug omkring en
vindmølle der i kommuneplanen er planlagt ved det kommende Grønttorv. Det er ved årsskiftet
ikke endeligt afklaret hvorvidt dette er en mulighed.

Torsvang fælleshave
I kølvandet på at fælleshaven ved det økologiske gartneri ved Grennessminde måtte stoppe med
udgangen af 2014, har MEC hjulpet til at der kunne etableres et nyt havefællesskab på
Grennessmindes arealer ved Torsvang (hjørnet af Hveen Boulevard/Taastrup
Hovedgade/Køgevej. I 2015 har 5 lokale borgere dyrket grøntsager her. Forventningen er at
arealet og antallet af deltagere kan fordobles i 2016.
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Høje-Taastrup Økologiske Fødevare Fællesskab (HØFF)
Den 11. juni 2013 blev HØFF stiftet. Fødevarefællesskabet har til formål at sikre, at medlemmerne
kan få gode lokalt producerede økologiske grøntsager, som de så selv fordeler indbyrdes.
Foreningen var de første par år en underafdeling af fødevarefællesskabet i Roskilde, men kunne
sommeren 2015 springe ud som selvstændig lokal forening med direkte leverance fra Valnødgaard
ved Roskilde. Det har betydet at medlemstallet er steget og interessen generelt er steget.
Udleveringen af portionerne, der foregår derefter direkte fra MECs lokaler hver torsdag, har vist sig
at understøtte foreningen yderligere.
Det er Heidi i MEC, der tager sig af foreningens regnskaber.

Naturplanteskolen
I 2014 stiftedes – på initiativ af Aiah Noack – foreningen Naturplanteskolen. Naturplanteskolen har
fysisk placering på Stærkendevej 177 ved Reerslev og har til formål at fremme flerårige spiselige
planter fremavlet økologisk. Derudover at gennemføre diverse kurser for interesserede og de r
arbejdes aktivt for at der etableres en andelsfrugthave.
Læs nærmere på www.naturplanteskolen.dk .
MEC hjælper med PR, tager sig af lønoverførsel til den enlige medarbejder og fungerer som
foreningens revisor.

Øvrige
Øvrige foreninger tilknyttet MEC: Masanga.dk, Cyklistforbundet Vestegnen, Høje Taastrup Torvs
Handelsforening og Hedehusene Erhvervsforening er omtalt andetsteds i rapporten.

ENKELTE ARRANGEMENTER/KAMPAGNER
Hønsedag
Den 2. maj gennemførte vi – i samarbejde med Fjerkræavlerforeningen i Roskilde – et
informationsarrangement med fokus på hønsehold i haven. Ca. 15 mennesker mødte frem og fik
nyttig information om hønsefræser, hønsehold, hønsehuse, racer m.v.

Flere bogskabe
Vi har brugt lidt kræfter på at udbrede ideen om bogskabe så det omfatter flere lokaliteter i
kommunen. Et bogskab er et offentligt tilgængeligt skab, hvor man kan stille overskydende bøger
og tilsvarende hente bøger, man ønsker at læse. Ved årets slutning er der nu opstillet bogskabe i
REMA 1000 butikken i Fløng, Kvickly i Taastrup, Hedehusene station, Sengeløse DagliBrugs og
foran MEC. Indtrykket er at bogskabene bliver taget godt imod og benyttes flittigt.

Positive Nyheder
Posivitivenyheder.dk er en hjemmesiden, som vi har haft domæneretten til de sidste 14 år.
Hjemmesiden har haft en omtumlet tilværelse afgjort af, at der var ulønnede folk, der godt ville tage
sig af at samle nyheder, redigere og præsentere dem. Hjemmesiden skal fortælle positive historier
om folk, der gør en positiv indsats til fordel for klimaet, miljøet, menneskene m.v.
Hjemmesiden har i 2015 været inaktiv, men vi har stadig domænenavnet med håb om at nogen
har kræfter til at finde og formidle de positive nyheder.
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HENVENDELSER TIL MEC
MEC havde i 2015 åbent dagligt kl. 9-17, lørdag kl. 9-13.
MEC har således ugentlig åbent officielt 44 timer. Tirsdag til fredag er kontoret i reglen bemandet
allerede fra kl. 6.30.
Det vil blive for arbejdskrævende, hvis vi dagligt ville registrere samtlige henvendelser, vi får i
løbet de 44 timer.
På den anden side ønsker vi at kunne dokumentere den kontakt, som vi har i løbet af vores
almindelige åbningstid.
Derfor gennemførte vi – som tidligere år – en registeruge i foråret og i efteråret.
Forår: 90 (2014: 139)
Efterår: 170 (2014: 117)
Heri er ikke medtaget de, der hentede/leverede pakker til/fra GLS.
Butik Fair
I butik Fair sælger vi istandsatte elektroniske produkter som vi får forærende. Derudover
solcelleting, rengøringsmidler i returemballage, fuglekasser, kompostudstyr, have- og
kompostsække m.v.
Det er Kirsten Jørgensen, der tidligere bestyrede den nu lukkede Fair Trade butik, der har ansvar
for butik Fairs drift. Det gør hun med stor samvittighedsfuldhed og dygtighed, og der er en
omsætning, der næsten kan matche den tidligere Fair Trade butik.

REPARATION
Det er bedre at reparere tingene end at kassere og købe nyt. Dette har været et tema i MEC gennem
alle årene.

Før-du-kasserer-værksted
Før-du-kasserer-værkstedet har eksisteret siden 2001. Opgaven her er at få repareret ting, som
ellers ville være endt som affald, hvor meldingen ellers ville være, at det ikke kan betale sig at
reparere. Lykkes reparation ikke, kan man højst komme til at betale 200 kr for at få tingene tjekket.
Når vi har kunnet fastholde denne aktivitet, hænger det sammen med, at vi ikke har haft nogen
nævneværdig lønudgift på projektet.Ved årsskiftet er der tilknyttet 11 mennesker til værkstedet.
Her følger oversigt over deres tilknytning og arbejdsområde:
Navn
Aage Andersen
John Pallesen
Ejner Stutemeyer

Arbejdsområde
Elektriske og mekaniske ting
Symaskiner
Elektronik
Computere
Elektronik – gl. B&O
Computer

Tilknytning
Frivillig
Frivillig
Pensionist - Honoreres
med 4 timer/ugl.
Frivillig
Job m. løntilskud
Frivillig

Michael Follin
Niels Mikkelsen
Christophpher
Lindebjerg
Dirch Steen
Peter Surrhau
Tom Christensen
Michael
Stenander

Tidsforbrug ca
6-8 timer
3-4 timer
12 timer
5 timer
24 timer
6 timer

Elektronik
Elektronik
Elektronik m.v.
Computer

Frivillig
Fleksjob
Fleksjob, provision
Praktik

3 timer
12 timer
4 timer
10 timer

Derudover er tilknyttet Claus J. Petersen som i perioden januar- marts har orlov. Han er tilknyttet i
fleksjob, provision med computere som speciale.
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Som noget nyt kunne vi i 2015 tilbyde ”Toms hjemmeservice”. Hjælp med reparationer ved folks
bolig. Det er f.eks. reparation af kondicykel, hæve-sænke-bord, kompostkværn. Det er Tom
Christensen, der er i fleksjob, der tilbyder denne service.

Værkstedet har været meget i vælten i 2015. I januar blev værkstedet omtalt i TV2-nyhederne og i
september i Pengemagasinet på DR1. Der har således været – specielt for hvad angår TVreparationer – været indført en venteliste på op til 3 måneder.
Der blev på værkstedet gennemført 664 reparationer. (2014: 378 reparationer).
Vi har siden 1. april været tilknyttet DanWEEE recyclings-ordning og har her afleveret 1137 kg til
oparbejdning.

Reparationsnetværk
MEC har siden 2014 deltaget i et nyt netværk, som vi selv var med til at tage initiativ til – et
reparationsnetværk. Udover os indgår Copenhagen Ressource Institute, Amager Ressourcecenter,
Det økologiske Råd, Reparationsguiden og Repair cafeer i netværket, der er åben for flere
deltagere.
Netværket har til formål at styrke ReparationsDanmark. Det skal ske ved afholdelse af seminarer,
udsendelse af nyhedsbreve og gennemførelse af undersøgelser. Der har været afholdt fire møder i
netværket hen over året. Det er Det økologiske Råd der har sekretariatsfunktionen.
Netværket fortsætter i 2016 med fornyet bevilling fra Den grønne Ildsjælepulje.
MECs rolle i netværket var bl.a. at inspirere andre til at etablere reparationsenheder i større eller
mindre omfang. Typisk rettet mod affaldsselskaber, grønne ildsjæle og asylcentre. Derudover har
opgaven været at kortlægge mulighed for at styrke netværket mellem de elektronikreparatører, der
er tilbage i Danmark omkring hjælp vedr. formidling/forskaffelse af reservedele.
Det har været Knud A. Iversen der har forestået denne opgave. I rapporten om arbejdet står der:
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Udgangspunkt
En væsentlig årsag til at reparation opgives er at det er vanskeligt eller meget dyrt at skaffe
reservedele. F.eks. kan en printplade til et TV koste op til 1000-1200 kr og når det skal holdes op
imod at et nyt og mere moderne TV kan skaffes for 2500-3000 kr, så opgives reparation forlods.
I dette projekt undersøges hvorvidt det vil være muligt at opbygge en kapacitet med brugte
reservedele baseret på kasseret elektronik indleveret til virksomheden DanWEEE i Hedehusene.
Det skal ske i kombination med at eksisterende elektronik-reparatører indmelder, hvad de måtte
have på lager. Da vi har erfaret at det primært at manglende printplader der giver problemer, vil det
være det, som vi ønsker at fokusere på.
Undersøgelsen tager afsæt i en rundringning til de 100 elektronikværksteder der fremgår af
reparationsguiden.dk.
Status
Vi har konstateret at der er en meget begrænset kreds af reparatører der er indstillet på at lægge
brugbare reservedele fra for efterfølgende at sælge dem til kollegaer.Der er nu registreret 11
reparatører i hele landet.
Interessen for at købe brugte reservedele er ligeledes begrænset. Enkelte flere, men under 15.
Der er således ikke belæg for at lave aftale med DanWEEE om at de skal lægge en ekstra opgave
ind med at frasortere evt. brugbare printplader. Skulle det kunne lade sig gøre skulle interessen
være markant større.
I vores søgen er vi i stedet stødt på en anden mulighed som kan være interessant for diverse
elektronikreparatører nemlig at få printplader repareret. Her har vi at gøre med to virksomheder,
der har specialiseret sig i det, nemlig Elektronikskader.dk i Gram og RR-Elektronik i Brønderslev.
Problematik
Vi kan – når der er tale om brugte produkter - risikere at det er samme fejl der går igen i samme
komponent. Det skal kunden/kollegaen vide i forbindelse med handlen således at det afspejler sig i
prisen.
Den risiko begrænser vi ved at få repareret printpladen.
Konklusion
Vi bygger et netværk op (en mailgruppe) af elektronikreparatører som er indstillet på at hjælpe
hinanden. Altså at hos disse vil man kunne forhøre sig, hvis man mangler reservedele til et
specifikt produkt. Når der er en direkte kontakt mellem leverandør og køber sikrer vi os, at der er
mulighed for en dialog, der tager højde for at brugte printplader o.l. kan være af ringere kvalitet end
nye produkter.
Vi gør hinanden opmærksom på muligheden for at få printplader repareret hos to reparatører.
Kilde: Rapport vedr. MECs bidrag til reparationsnetværk.
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DEN 3. VERDEN
Det har fra starten af MEC været gennemgående, at vi hele tiden skal have fokus på, at
vores overforbrug i den rige verden sker samtidig med, at der i den 3. verden er en kolossal
fattigdom, som vi er nødt til at forholde os til.
Sekretariat for Masanga.dk
Vores indsats i forhold til den 3. verden har primært været fokuseret på Masanga-hospialet i Sierra
Leone, idet vi har dannet sekretariat for foreningen.
Dette indebærer modtagelse og fordeling af al post der sendes til adressen
masanga@masanga.dk samt at MEC er det fysiske sted, hvor medlemmer kan henvende sig –
f.eks. for at få nyhedsbreve i papirform og indbetale kontingent og indlevere ting til hospitalet.
Derudover har MEC (ved Knud A. Iversen) en post i bestyrelse og forretningsudvalg som sekretær.
Læs mere på www.masanga.dk .
Indsamling af brugt værktøj og hospitalsudstyr
I 2015 har vi 4 gange afleveret indsamlet brugt værktøj, medicin, briller, hospitalsudstyr m.v. til
renoveringsværkstedet på Multicenter Syd, Produktionshøjskolen ved Nykøbing F. Det er sket med
henblik på brug i den 3. verden. Derudover har vi modtaget, tjekket/repareret og videreleveret
enkelte symaskiner.
På Multicentret sørger de for at værktøjet sættes i stand, og at det indsamlede leveres videre til
projekter i Afrika. Primært til Masanga-hospitalet i Sierra Leone. Der er i år blevet videresendt en
40 fods container.
Skønsmæssigt er der via MEC videreleveret 200 kg genanvendeligt gods (350 kg i 2014).
Derudover har MEC fungeret som mellemstation for brugbare hospitalseffekter, som kunne
formidles videre.
Indsamling af dåseringe
I samarbejde med Inner Wheel tager vi imod
dåseringe fra øl- og vanddåser. Vi er
indleveringssted, og fra os sørger et par
frivillige for, at dåseringene enten kommer til
centralt opsamlingssted eller sælges til fordel
for, at læger i Thailand kan lave proteser til
mennesker, der har fået amputeret et ben
(enten p.g.a. slangebid eller fordi de har trådt
på en mine).
Interessen for at indlevere hos os har været
markant stor også i 2015, idet der
tilsyneladende er meget få steder på
Sjælland, hvor man kan aflevere indsamlede
dåseringe.
En opgørelse viser at vi har solgt dåseringe
for 2674 kr. (2014: 3046 kr).Når beløbet i
2015 er lavere end 2014 hænger det sammen
med en lavere afregningspris og ikke mindre
mængder.
Ved årsskiftet har vi indgået aftale med en
kunstner om at hun vil købe dåseringene til en
markant højere pris. Dette skulle gerne
afspejle sig i afregningen for 2016.
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Røde Kors Nørklere
Vi fungerer som opsamlingssted for garn og stofrester, som vi så formindler videre til den lokale
Røde Kors nørkler-gruppe.De sørger så for at der kommer huer, sweatre o.l. ud af det, og for at
det efterfølgende formidles videre til nødhjælp ude i verden.
Pr. 1. maj blev Røde Kors butikken på Taastrup Hovedgade åbnet hvorfor hovedparten af udstyret
til nørklerne er leveret direkte hertil.

SELVFORSYNING
Det har altid været en fast del af MECs politik at inspirere til større selvforsyning og større
brug af lokalt producerede økologiske fødevarer. I 2015 har der været flg. aktiviteter i den
retning:

Farmers Market
I august 2007 startede vi – sammen med Lions Club og Taastrup Bymidte – økologiske
markedsdage (fra 2008 benævnt som Farmers Market) på Domhuspladsen i Taastrup.
Vi afholdt i 2015 i alt 6 markeder, der – som hovedregel – var rimeligt besøgt og med en høj
kvalitet.
På MECs hjemmeside foregår en løbende opdatering incl. fotos fra arrangementerne.
Vi har dog konstateret – sammen med vores samarbejdspartnere – at der er et behov for fornyelse
således at markedet revitaliseres.
Dette indebærer i 2016 at det flyttes til en mere central placering i byen på Axeltorv, at det flyttes til
fredage og at frekvensen øges til hver fredag i sommerhalvåret. Samtidig omdøbes det til
Torvedage på Axeltorv.
Pas en andens have
Vi efterlyste også i 2015 folk der ikke selv magter at passe deres have, og som derfor godt vil lade
andre gøre det. Det lykkedes ikke at skabe nye links her. Vi forsøger dog igen i 2016.
Torsvang haverne
(Se under foreninger)
Vestegnen som hovedstadsregionens spisekammer
Den 14. januar 2015 gennemførte vi – sammen med Grennessminde – et seminar der havde til
formål at sikre et styrket netværk for folk, der godt vil dyrke fødevarer på vestegnen med henblik
på salg. Her var 18 deltagere.
Vi forsøgte efterfølgende at sikre at netværket og deres afsætningsmuligheder kunne styrkes. Vi
har udsendt to nyhedsbreve til deltagerne med opsummering på, hvad der kunne være af
relevante informationer til netværkets brug.
En af disse initiativer var et samarbejde med folkene bag ”Staderne” i City 2. Her fik vi i forbindelse
med åbningen primo marts mulighed for at præsentere Økonetværket på Vestegnen. En mulighed
som vi benyttede enkelte gange efterfølgende i forhold til Fødevarefællesskab og
præsentation/salg af friskkværnet lokalt korn. Det fik imidlertid ikke det omfang, som vi havde
forventet/håbet.
En anden opgave, der indgik i denne sammenhæng var fremstød for lokalt producerede kartofler
fra Lindely Økologi ved landmand Tim Hollænder. Her rettede fremstødet sig primært mod Kvickly i
Taastrup hvor der en kortere periode var megen positiv interesse. Det stoppede dog i forbindelse
med at leverancerne svandt ind før end beregnet.
Udlejning af mostpresse
Vi har i denne sæson udlejet vores mostpresse 32 døgn (2014 31 døgn). Ideen er her, at folk i
haven kan presse nedfaldsfrugten til most.
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Vi lejer den ud for 75 kr/døgn.
Udlejning af hønsefræsere
Høns har altid spillet en central rolle i MECs formidling. Det gør de bl.a. p.g.a. deres særlige evne
til at hjælpe til med den organiske omsætning, idet de tilfører haven organisk gødning,.
og hjælper til i ukrudts- og skadedyrsbekæmpelsen og så lægger de jo æg.
I 2015 lejede vi hønsefræser ud 10 gange (2014:24 gange)

MEC'S EGEN VERDEN
Miljø- og Energicentret er en forening, der har til formål at styrke den økologiske
bæredygtighed.
Medlemmer/forening
Det er bestyrelsen der har det overordnede ansvar for Miljø- og Energicentret. Det betyder, at det
er bestyrelsen, der udstikker hovedretningslinierne og holder styr på økonomien.
Den 25. marts havde vi ordinær generalforsamling. Denne gang med Teknik- og Miljøchef Lars
Christensen fra kommunen som dirigent og efterfølgende var foredragsholder. Han gav en fin
beskrivelse af sit arbejde og hvordan MEC og kommunen arbejder sammen. 15 mennesker deltog.
Bestyrelsen og suppleanterne blev genvalgt. Nyvalgt suppleant var Martin Brøndsager. Han afløste
Finn Kristensen.
MECs bestyrelse, der har det overordnede ansvar for foreningen, mødes 10 gange årligt. Bestyrelsen
består af Mads Peter Schreiber (formand), Johannes Thulesen (næstformand), Ole Helding (kasserer),
John Sander, Bodil Josephsen, Karsten Jacobsen og Mogens Jørgensen. Martin Brøndsager, Rene
Mandell og Jens Klarskov er suppleanter.

Medlemsstatus.
Der var med årsskiftet 112 medlemmer heraf 44, der kun er lokale støttemedlemmer ( 2014: 88
medlemmer, 40 lokale).
Medlemsarrangementer.
Lørdag den 28. november. Julefrokost for aktive. (28 deltog)
Søndag den 29. november. Lokal deltagelse ved klimademonstration (4 deltog)
Tirsdag den 30. december sluttede vi året af ved holde nytårstaffel og skåle i champagne og spise
kransekager. 30 deltog. (2014: 21)
Intern information: Alle aktive får hver uge MEC-intern som er en intern information om, hvad der
er sket og vil ske i den kommende periode. Informationsbrevet har udspring i et personalemøde
hver fredag formiddag.
Denne information tilbydes også til medlemmerne. 54 får ugentlig denne information. (2014: 48)
Hjemmeside
Miljø- og EnergiCentrets hjemmeside hedder www.mec-ht.dk og opdateres hver uge. Primært
kalenderen prioriteres, men også små nyheder.
Vi har valgt, at det er vigtigere, at hjemmesiden er ajour, fremfor at den er meget fyldig.
I 2015 var der 13058 besøgende (2014: 3242 besøgende)
Personale
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Nedenfor er omtalt de mennesker som er tilknyttet MEC ved årsskiftet, herunder arbejdsopgaver
og tilknytningsform:

Navn

funktion

Hvornår er de her?

Knud Anker Iversen

Daglig ledelse, grøn guidearbejde

Tirs - fredag kl. 7.00 - 15.00
– lør kl. 9.00-13.00

Pia Gade

Energirapportering , bogholderi Mandag og onsdag kl. 10-17

Heidi Ammitzbøll

Regnskabsansvarlig for diverse
foreninger + diverse

Hver dag fire timer undtagen
onsdag

Claus J. Pedersen

PC-support + forefaldende ITarbejde.

Efter aftale (orlov januarmarts 2016)

Ejner Stutemeyer

Elektronik– reparation

Mandag, onsdag kl. 12-15,
fredag kl. 10.00 - 13.30

Ena Kløverhøj

Dagligt forefaldende arbejde

Daglig kl. 9-13 undtagen
onsdag

Niels Mikkelsen

Elektronikreparation

Mandag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 9.00-15.00

Tom Christensen

Toms hjemmeservice

Fredag kl. 10-13 + efter aftale

Michael Stenander

PC og elektronikreparation

Tirsdag og torsdag kl. 11-15

Peter Surrkau

Elektronikreparation

Mandag og tirsdag kl. 9-15

Casper Dunwald

Diverse forefaldende

Tirsdage kl. 10-15

Frivillige – mindst en gang ugentlig
Navn

Funktion

Hvornår er de her?

Kirsten Jørgensen

Butik Fair og så holder hun os i Typisk onsdag - og ellers efter
ørerne
aftale

Solveig Hansen

Tager imod gæsterne

Torsdag, fredag og lørdag

Aage Andersen

”Før-du-kasserer-værksted”

Mandag, onsdag kl. 12.00-15.00,
fredag kl. 10.00 - 13.00
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Michael Follin

PC-reparation

Onsdage kl. 12-17

Mogens Jørgensen

Lukkevagt

Torsdage kl. 14.00 - 17.00

John Pallesen

Symaskinereparation

En gang om ugen ca.

Jan Larsen

Diverse forefaldende arbejde

Mandag, onsdag og fredag kl.
10.00

Anna Kirkeberg

Lukkevagt

Mandag og fredag kl. 14-17

Dirch Steen

Elektronikreparation

Tirsdag og torsdag kl. 9-12

Christophpher Lindebjerg

PC-reparation

Tirsdag og torsdag kl. 7.30-12

John Sander

Diverse vagter

Efter aftale

MEC`s sociale profil
MEC har helt fra starten haft det udgangspunkt, at her skal være plads til dem, ”som de andre ikke gider
lege med” og at der skal være højt til loftet og langt til døren.
Denne grundholdning er helt central i vores virke og afgørende i vores profil. Ligesom vi i naturen går ind for
en stor biodiversitet, går vi ind for det samme i vores egen hverdag.

Jan hjælper os med at holde vores egen sti ren.

Feje for egen dør
Vi skal i vores egen håndtering i hverdagen være et eksempel til efterfølgelse. Hvad nytter de fine ord
om bæredygtighed og økologi, hvis ikke vi selv viser vejen. I det følgende er opridset, hvor langt vi er
i den proces.
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Transport
Transport til arbejdet: 1 medarbejder kommer i bil. Alle øvrige kommer med cykel eller bus.
Transport i arbejdstiden. Vi har haft kørselsbehov begrundet i transport til og fra markeder. Primært Farmers
Market og enkelte møder uden for almindelig cykelafstand. Derudover ærindekørsel når større ting har
skullet hentes og leveres.
Medarbejderen i bil bruger bilen i arbejdstiden til at løse reparationsopgaver hjemme hos folk.
Vi har adgang til en delebil (deler abonnement med en medarbejder), som vi benytter, når der er behov for
det. Samlet andrager kørselsbehovet i arbejdstiden ca. 120 km. (samme omfang som i 2014)
Papirforbrug
Vi bruger svanemærket papir baseret på genbrugsfibre.
Vi genbruger papir, der er kasseret og kun brugt på den ene side. Det benyttes som notespapir
ved telefonerne og til A5-tryk.
Bladudgivelserne udgør ca. 10% af trykkeopgaverne. Det er faldende da stadig flere blade distribueres
digitalt.
Papirforbruget er stadig for højt. Vi er ikke gode nok til at nøjes med at læse en tekst på PC-skærmen.
Renholdelse
Vi bruger kun svanemærkede rengøringsmidler i genpåfyldelig emballage. Vask af viskestykker, håndklæder,
karklude og gulvklude foregår i en medarbejders private vaskemaskine.
Kemikalier iøvrigt
Kopimaskinen og dens tonerforbrug er miljøcertificeret. Der loddes i begrænset omfang på værkstedet. Der
er etableret udsugning.
Affaldssorteringen
Der sorteres i papir, pap, metal, glas, organisk affald, blød og hård plastic, batterier, farligt affald og
restaffald.
Sorteringen foregår rimeligt.
Økologi
Vores tilgang til økologiske fødevarer er i den fælles omgang begrænset. Mælk og smør til fælles brug er
som udgangspunkt økologisk, mens øvrig mad og drikke (f.eks. mad til bestyrelsesmøder, receptioner) ikke
er det. Det er begrundet i at det ikke umiddelbart er tilgængeligt. Vi har dog en fast aftale om leverance af
økologiske vand fra Søbogård, mens kaffe og te er Fair Trade mærket. Og økologisk.
Pengeforvaltning
MEC har pengene placeret i Merkur bank, der har en klar miljøprofil. Vi opretttede i årets løb en konto i den
lokale afdeling af Arbejdernes Landsbank til brug for kontanter.
Alkoholpolitik.
Alkoholindtag i hverdagen foregår ikke. Kun ved særlige og festlige lejligheder er der alkohol på bordet.
Arbejdsmiljø.
Det psykiske arbejdsmiljø er særligt i fokus – ikke mindst da vi gennem årene har haft mennesker i
aktivering, hvoraf flere har været mere skrøbelige end gennemsnittet. Helt centralt er, at alle skal kunne finde
glæde ved at møde på arbejdet.
Det fysiske arbejdsmiljø: Det største indendørs arbejdsmiljøproblem er lufttørheden. Det søger vi at afhjælpe
ved at have et lille springvand, et akvarium med høj fordampning og radiator-vandfugter. Det hjælper i et
begrænset omfang.
Elforbrug
Elforbruget i 2015 var 4470 kwh (2014: 4331 kwh)
Varmeforbrug
Miljø- og EnergiCentret I Høje-Taastrup, Høje Taastrup Boulevard 54, 2630 Taastrup, tlf. 43 30 42 00,
mec@mec-ht.dk www.mec-ht.dk

27

Vi har som udgangspunkt 20 graders varme. Vi har foretaget en ekstra isolering i forhold til at få lukket for en
luftkanal, der trak kold luft ind og ingen funktion havde. Vi har – modsat vore naboer – fået penge tilbage fra
varmeværket.
Vandforbrug
Vort vandforbrug er begrænset til to-skyls toilet , og hvad der er behov for i køkkenet. Vi har ikke kunnet få
data på forbruget.
Kopiforbrug
2015: 25.000 stk (skiftede kopiservice midt i året, hvorfor tallet er usikkert)
2014: 23.254 stk (incl. salg af 2571)
2013: 26.362 stk
2012: 36.093 stk
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