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2017 VAR ÅRET FOR LEDELSESSKIFTE
Ledelsesskiftet pr.1.november har fyldt meget i bestyrelsens arbejde. Dels ved at klargøre
betingelserne, som den nye medarbejder skulle agere under. Dels ved at finde den rigtige og få
hende ordentligt introduceret til arbejdet.
Der var dog ikke nogen tvivl i bestyrelsen om, at Tina Faber var den rigtige. Hun har tidligere været
tilknyttet MEC i projektansættelse og som frivillig. Hun har været samarbejdspartner efterfølgende
som ansat i Høje-Taastrup kommunes energisekretariat. Hun er lokal og har allerede et pænt stort
lokalt netværk. Hun er bredt afholdt og respekteret, og så har hun social forståelse og empati og er
således i stand til at kunne håndtere stedet som den socialøkonomiske virksomhed, som det også
er.
Overgangen er foregået lempeligt, idet Tina har haft mulighed for at bruge tid som frivillig og
således kigge Knud Anker over skuldrene. Samtidig har Knud Anker givet hende efterfølgende
support i det omfang, hun bad om det.
Det var vigtigt for bestyrelsen, at hun – hendes øvrige kvalifikationer usagt - var klædt bedst muligt
på til opgaven. Hun har derfor været tilmeldt et foreningsledelseskursus, som løber over ½ år, og
som – udover at give hende ledelsesværktøjer - også giver hende mulighed for at kvalificere sine
lokale netværk.
Overgangen manifesterede sig den 28. oktober ved en velbesøgt reception hvor ca. 200
mennesker mødte op for at tage afsked med den gamle leder og byde den nye velkommen.
Det følgende er en rapport for årets gang, hvor hovedparten af året har været med Knud Anker
som leder. Det har derfor været naturligt, at det er ham,der har leveret hovedparten af indholdet.
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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 2017 har vi fået den slags opgaver, som i det følgende vil blive gennemgået.

Klima og energinetværk
Vi har spillet en rolle i forhold til at sikre, at flest mulige samlede boligafdelinger fik fokus på at
begrænse deres energiforbrug.
Der har i årets løb været gennemført flg. arrangementer, hvor MEC har været tovholder:
Den 16. februar: Første møde i ENIG-netværk. Et nyt netværk for boligforeninger initieret af
Energistyrelsen og omfattende tre kommuner ud over Høje-Taastrup kommune. Mødet henvendte
sig først og fremmest til de boligbebyggelser, der ikke endnu har fået foretaget en
energigennemgang. Fem boligforeninger var repræsenteret,og det passede fint idet der også kun
er plads til, at fem nye foreninger i Høje-Taastrup kan være med. Ud over fokus på energiforbruget
vil der også være fokus på indeklimaet. Det var Energitjenesten, der orienterede og det vil være
dem, der også står for den praktiske gennemgang.
Den 8. juni var Yvonne Nielsen fra kommunens driftsby gæst, hvor hun fortalte om de seneste
initiativer på affaldsområdet, og hvor der var god mulighed for dialog. Der var 9 deltagere.
Den 11. oktober var klima- og energinetværket inviteret til at besøge spildevandscentret i Avedøre,
for her at få en større forståelse for, hvad der sker med vores spildevand. Det blev en god og
grundig gennemgang – først ved en rundgang på arealerne og dernæst ved en opsummerende
gennemgang af anlægget, herunder omkring fremtidsplanerne. 8 mennesker deltog.

Grøn efteruddannelse af ejendomsfunktionærer
MEC har tovholderfunktion i forhold til at sikre, at ejendomsfunktionærer fra samlede bebyggelser
får en efteruddannelse, der kan inspirere dem til at gøre en styrket miljø- og energiindsats i
bebyggelsen. I 2017 foregik efteruddannelsen udelukkende i øjenhøjde, idet det baserede sig på
erfaringsudveksling medarbejdere imellem.
Den 2. marts deltog 18 ejendomsfunktionærer i tre besøg i Hedehusene. Først i Charlotteager hvor
deltagerne fik indblik i såvel Vibo- som Domea-afdelingen. Derefter blev ejerboligerne i Hedekæret
besøgt, og arrangementet sluttede af i Kallerupvang, der også er lejerboliger. Her administreret af
KAB.
Den 18. maj var der igen netværksmøde. Denne gang med start i den almennyttige
Blåkildebebyggelse. Udover at deltagerne fik mulighed for at se og høre om erfaringerne her, var
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Yvonne Nielsen fra kommunens affaldsafdeling mødt op for at der kunne ”skydes” på hende med
spørgsmål vedr. affald. Arrangementet sluttede i andels/ejerforeningen Essex-park.17 deltog.
Den 21. september var årets sidste netværksmøde. Denne gang med besøg i den store
almennyttige boligforening Gadehavegaard og dernæst besøg i den mindre ejerbebyggelse
Taastrup Vænge. Sidstnævnte sted var der mulighed for at høre seneste nyt om hvordan man med
varmt vand kan bekæmpe ukrudt på fællesarealer. Arrangementet sluttede med besøg i Miljø- og
Energicentret. 12 deltagere.

Ud over de tre netværksmøder formidlede vi også deltagelse i kursus i håndtering af miljøfarligt
affald den 25. oktober. Et kursus som SMOKA stod for.

Ren By indsats
Miljø- og EnergiCentret har siden juni 2005 fungeret som tovholder/sekretariat for Ren
By-aktiviteterne.
Her følger en kortfattet rapport for arbejdet i 2017.
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.

Der har været Ren By-aktioner flg. gange:
●

2. april (del af DNs landsindsamlingsaktion) 46 deltagere fra 7 forskellige mødesteder 60
sække (56 deltagere i 2016)

●

2. maj aktion ved Hedelandsvej og Miljø- og Energicentret (10 deltagere – 8 sække ved
Hedelandsvej + 10 sække ved MEC) + Fløng 3 deltagere – 4 sække.

●

6. juni. Aktion med start fra Fakta i Taastrup (8 deltagere – 8 sække). 4 i Fløng – 5 sække.

●

19. juli. Aktion ved Circle K stationen på Taastrup Hovedgade (8 deltagere – 8 sække) +
Fløng (2 deltagere – 2 sække).
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●

23. august. Aktion ved rastepladsen på Roskildevej. 3 deltog med 6 sække + cykellig og 2
gamle sække. 4 deltagere i Fløng 4 sække.

●

20. september. Aktion ved Kuldyssen. 11 deltagere (11 sække), 3 mand i Fløng – 5 sække.

●

10. oktober. Aktion ved Netto, Gadehavegårdsvej, 5 deltagere 10 sække,11. oktober 2 i
Fløng – 3 sække.

●

2. december. Aktion omkring Høje Taastrup station (+ julefrokost) (14 deltagere),12 sække
med affald.

Aktionen den 2. 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 156 sække (145 sække i 2016). Dertil
skal lægges det løsøre vi finder hver gang (cykellig, bilfælge, indkøbsvogne m.v.) Samlet har vi
indsamlet ca. 2 tons affald.
Øvrige aktiviteter
• Den 2. maj havde vi inviteret politikere til at deltage. To meldte sig – Peter Faarbæk og
Anne-Mette Bak. De gik til den på Hedelandsvej og fik – sammen med Ole P – samlet 10 sække
affald. De blev indignerede over, at så meget affald var kastet her fra chauffører fra DSV og ville
lave en henvendelse til virksomheden via kommunen. Vi har ikke hørt, om der kom noget ud af det.
• Henvendelse til Claus Dahl den 28. maj: HTK (hjemmeplejen i Hedehusene) holder til i
ejendommen/huset Vesterkøb 10, men har indgang fra P-pladsen på bagsiden, og indgangen ud til
Vesterkøb er spærret af. Men netop på denne indgang, der ikke benyttes, flyder det med gamle
reklamer mv, som har ligget der i månedsvis, og det ser meget "svinsk" ud. Det kunne være skønt,
om HTK fyldte en sæk ved at rydde op der - det vil pynte meget. Her svarede Claus Dahl: ” Den
kigger vi på, selvom det faktisk ikke er vores. ”
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• Skrald før græsslåning. Den 29. maj rettede vi henvendelse til driftsbyen ang. skraldopsamling før
græsslåning. Vi fik fra parkchef Claus Dahl flg. svar: ” Hvis du lige har 10 mand som ikke har noget
at lave. Det er nok svært at forstå, hvis man ikke har prøvet at klippe græs i en hel kommune. ”
• Sommerferie-grill-fest på Søndergaard den 23. august. Kun seks deltog. Tidspunktet matchede
for få.
Presseomtale
Den lokale presse, Lokalavisen, Dagbladet 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 af Ren By
indsatsen. Kommunen har derudover bidraget ved venligt efter hver aktion at afhente det
indsamlede affald, og ved at forsyne os med indsamlingssække. Danske Bank skænkede os i 2016
5000,- til formålet. Pengene bruger vi til at sikre øl/vand efter aktionerne, en julefrokost og
mulighed for at købe ekstraudstyr hjem. Har desuden brugt nogle af pengene til lommeaskebægre.

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 været en 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.
Tilbagemeldingen fra såvel de besøgende skoler som fra DanWEEE har været meget positive. Det
er yderst populært at eleverne får mulighed for at få praktisk undervisning baseret på, at man selv
har skullet skille og sortere elektronikken.
I forbindelse med ledelsesskiftet stoppede denne indsats i midten af 2017. Der sker dog stadig en
formidling. Nu blot direkte til besøgsmedarbejder Rie Kristiansen.
Grøn Generation-samarbejdet har i årets løb taget en drejning således at det i stigende grad
knytter sig til kommunens SCA-projekt (Smart City Accelerator). Her er MECs bidrag knyttet til at
skulle fremme undervisning omkring indeklima i skolerne.
Et samarbejde der fortsætter med den nye leder i 2018 i samarbejde med Energitjenesten ØST.

Trafiksikkerhed
Hermed følger en sammenfatning af trafiksikkerhedsindsatsen i forbindelse med skolerne i
Høje-Taastrup i 2017. Derudover kort status på øvrig trafikindsats i 2017
Arbejdet er primært gennemført af Miljø- og EnergiCentrets medarbejder Knud Anker Iversen.
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Introduktion for nye forældre.
Jeg har kontaktet de skoler, hvor der er en særlig trafikproblematik (Sengeløse, Hedehusene
Skole, Taastrup Realskole, Borgerskolen, Vestegnens privatskole, Skt. Pauls Skole, Reerslev
Skole).
Ikke alle har benyttet sig af mit tilbud. Jeg har været på besøg på flg. skoler:
Skt. Pauls Skole (9.8.), Borgerskolen (14.8.), Hedehusene Skole (16.8.) og Vestegnens privatskole
(6.9.)
Introduktionen består bl.a. henvisning til en række links som forældre og skoleledelse opfordres til
at gøre brug af. Jeg fortæller om materialet og får efterfølgende aftale med skolelederen om at de
forskellige links lægges på skolens intranet.
Mit udgangspunkt er en opfordring til, at forældrene nu går i gang med at cykel-øve med deres
børn for siden – når de er trygge – at følges med dem til skolen (begge iført cykelhjelm).
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 – vil
aflevere deres barn/børn.
På Borgerskolen bakkede jeg forældrene op i ønsket om en skolepatrulje ved Skolevej og
Østerparken/Strongvej krydset. Der er stor lydhørhed blandt en kreds af forældre, så der skulle
være håb for at noget sker. Indsatsen på Borgerskolen har også været at betragte som en
opbakning til forældres store indsats for at få skolen udnævnt til ”Årets Cykelskole”. Skolen blev
nomineret, men vandt ikke.
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. På Skt. Pauls Skole og Vestegnens Privatskole er de blevet
præsenteret for muligheden for første gang.
Skolepatruljer
Der er nu 4 skoler (Sengeløse Skole, Hedehusene Skole, Taastrup Realskole og Vestegnens
Privatskole), som har skolepatrulje. Ud over dem vurderes det som nyttigt med skolepatrulje på
Borgerskolen. Her er der fra såvel forældre som skoleleder fokus på dette.
Indsats over for mellemgruppen af børn
Vi bakkede også i 2017 op omkring Alle Børn Cykler kampagnen, som Dansk Cyklistforbund er
tovholder på. Også i år 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 72 klasser (2016: 77 klasser) og 1597 elever (2016: 1602 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 25. oktober, hvor borgmesteren
overrakte en vandrepokal til den klasse, der har cyklet flittigst. Som noget nyt var Cyklistforbundet
repræsenteret idet den lokale kontaktperson Christina Gylling Saadbye deltog og overrakte
medaljer til alle eleverne. I år var det 2b fra Fløng Skole, der vandt. (se billede på næste side)
Det var 11. gang vi gennemførte den lokale pokaloverrækkelse. Denne gang var det med en ny
vandrepokal sponsoreret af Cyklistforbundet.
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Klargøring forud for trafikprøver.
Alle skoler har – via deres skoleleder – fået tilbud om hjælp i forbindelse med cykel-klargøring for
3. klasserne forud for den lille cykelprøve.
Ingen har i år gjort brug af 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.
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: 2017: 43 hold med i alt 470 deltagere (2016: 91 hold med i alt 885 deltagere).
Vi cykler til Bager
MEC var – sammen med Cyklistforbundet – involveret, da der søndag den 24. september kl.
6-9 var cykel til bager-aktion ved Byens Bager i Hedehusene. Vi delte 46
på-cykel-rabat-kuponer ud til ikke-bilende kunder. (2016 58)

Diverse
Gør cyklen forårsklar. Den 25. marts stod MEC sammen med Cyklistforbundet for et
arrangement hos den lokale cykelsmed (PJ-cykler), som tilbyder at hjælpe med at gøre
cyklen forårsklar. To deltog.
Store Cykeldag. MEC var medarrangør af den lokale ”Store Cykeldag” arrangement den 7.
juni. 30 deltog (2016: 32 mennesker).
Cykelturisme. MEC stod hen over sommeren for cykeludlejning – tandem - til turister 4
personer har lejet (2016:6 udlån)
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Kompostinformation
Kortfattet rapport for indsats i 2017 vedr. komposthjælp og vejledning via MEC:
Hjemmesidevejledning
Hjemmesiden, indeholder en række spørgsmål og svar vedr. kompostering og er blevet
ajourført med nye spørgsmål og rettelser: http://mec-ht.dk/?p=3158
Sikre at beholdere er aktive
Vi har to gange sendt påmindelser ud til alle kompostbrugere for at sikre, at beholderen er
aktiv. Dette er blevet fulgt op af påmindelse i Lokalpressen. Således har vi sikret at 22 (3
mangler stadig ny ejer) borgere har tilbageleveret/videreleveret beholdere, der ikke
længere var i brug.
Udlevering og formidling af kompostbeholdere
I 2017 har vi formidlet, at 20 kompostbeholdere er udleveret ud til nye brugere.
Hovedparten af beholderne har været brugte kompostbeholdere, der ikke længere var i
funktion For tiden er status, at vi har 6 beholdere i overskud, som afventer at blive
formidlet til foråret.
Praktisk hjælp til kompost-brugere
Vi har i 2017 formidlet, at 15 har fået kompostorme. Derudover har vi solgt ekstraudstyr til
fem.
Udsendelse af Nyhedsbreve
I marts og september udsender vi nyhedsbreve til alle, vi har på maillisten over brugere af
kompostbeholdere. Denne liste omfatter nu 645 (2016 646) mailadresser. Der er dog
stadig 998 (994) på postadresser, som vi fortløbende søger at få indkredset.
Derudover har vi sendt nyhedsbrevet i papirform til 11 brugere uden internetadgang.
Nyhedsbreve kan ses her: http://mec-ht.dk/?cat=45
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.
Øvrigt
Vi har måttet konstatere, at de senest leverede kompostbeholdere ikke er sikret mod
rotter, hvilket har givet os en opgave med at foretage ombytning af kompostbunde.
Nogle beholdere er ved at være så gamle og slidte, så når folk flytter, så er beholderne
blevet skrottet. Ordningen har stået på i over 25 år og forholdsvis mange har været med
helt fra starten.
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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 2016.
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 metalgenbrug. Skønsmæssig 100
kg (2016: ca. 160 kg)

Plast-indsamling.
Vi tager imod rengjort plastaffald sorteret i blød og hård plast. Vi har i 2017 videresendt 10 sække
hård plast og 15 sække blød plast (2016: 11 sække hård plast og 16 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 30 kg stearin til omsmeltning
(lidt færre kilo end i 2016). I den forbindelse skal nævnes, at vi har sorteret fyrfadslys i aluminium
og stearinrester. Skønsmæssig har vi frasorteret 1-2 kg aluminium.
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 2017 har vi
modtaget ca 90 telefoner (2016: 90 telefoner)
TerraCycle
I samarbejde med virksomheden TerraCycle begyndte vi i slutningen af 2012 at indsamle brugte
kasserede skriveredskaber og skruelåg fra mælkekartoner. Dette stoppede i 2016. Vi har dog
fortsat samarbejde. Nu blot således, at vi indsamler og tager imod tassimo-beholdere (kaffeetuier).
I omsmeltet form kan de genanvendes som plastborde og bænke. I 2017 har vi indsamlet og
videreleveret 5008 kapsler.
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 pga. slangebid eller fordi de har trådt på en mine).
Interessen for at indlevere hos os har været markant stor også i 2017, idet der tilsyneladende er
meget få steder på Sjælland, hvor man kan aflevere indsamlede dåseringe.
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En opgørelse viser at vi har solgt 620 kg dåseringe for 3100 kr. til metalpris og for 478 kr til
kunstnere (2016: i alt 2463 kr.)

Røde Kors Nørklere
Vi fungerer som opsamlingssted for garn og stofrester, som vi så formidler videre til den lokale
Røde Kors nørkler-gruppe i Røde Kors butikken i Taastrup. De sørger så for at der kommer huer,
sweatre o.l. ud af det, og for at tøjet efterfølgende sendes videre til nødhjælp ude i verden. Det har
i 2017 været ganske begrænset, da de fleste nu leverer direkte til butikken på Taastrup
Hovedgade.

Salg af haveaffaldssække og supplerende affaldssække.
MEC fungerer som et af de steder, hvor man kan købe sække til haveaffald.
Vi har i 2017 formidlet salg af 1624 sække (2016: 1843 sække) til haveejere, der havde brug for at
få samlet haveaffaldet til central kompostering. Udover havesække har vi solgt 272 ekstra
affaldssække.

ØVRIGT SAMARBEJDE
Energitjenesten
MEC har gennem flere år haft et samarbejde med Energitjenesten, der i 2017 flyttede sit
Sjællandskontor fra Trekroner ved Roskilde til indre København..
Her sidder vores formand Mads Peter Schreiber som næstformand og sikrer således, at der er et
passende link mellem de to organisationer.
Vi arbejder primært sammen med Energitjenesten i forhold til de samlede etageboliger i
Høje-Taastrup. Her er opgaven at kortlægge og inspirere til energibesparende indsatser.
Derudover står vi for udlån/udlejning af Energitjenestens termografikamera og en
”Gør-det-selv-”-kuffert med en række praktiske værktøjer, som boligejere kan gøre brug af når de
vil gennemgå deres bolig selv. Endelig udlåner vi IC-metre, som kan hjælpe i etageboliger til at få
overblik over fugt, CO2-udslip, støj og temperatur.

Energitjek af fire spejderhuse og en kirke
I starten af året fik vi tilknyttet Hans Jespersen som frivillig. Han har en baggrund som
energivejleder i Energitjenesten. Det var derfor oplagt, at han påtog sig energitjek-opgaver for
MEC. Det indebar, at han lavede rapporter om fire spejderhytters energiforbrug og potentiale for
energibesparelse, og at han gennemgik en kirkes (Fløng Kirke) energiforbrug.
Inden han gennemgik kirkerne, deltog han i et møde mellem provstiets kirkeværger, hvor han
orienterede om, hvad han kunne tilbyde. Det blev taget fint imod, og der er begrundet håb om, at
der er opgaver også i 2018.

Agenda 21- råd
MEC har (ved Knud A. Iversen) formandsskabet i Høje-Taastrup kommunes Agenda 21 råd, der
har til formål at give kommunen råd og vejledning omkring natur og miljøspørgsmål. Der har i årets
løb været afholdt 3 møder og en udflugt til Nærheden i Hedehusene og til Hakkemosen.
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Agendarådet har arbejdet med temaer som Hakkemosen, affald, bæredygtig byudvikling,
naturplaner for Sengeløse og Vadsby og regionalt fritidsområde ved Hakkemosen.
Der er to arbejdsgrupper: Et skovråd, der har et stærkt fokus på hvor der er mulighed for at
etablere skovrejsning og en arbejdsgruppe for bæredygtig transport.
Fra årsskiftet vil det være Tina Faber, der repræsenterer MEC i rådet.

Samarbejde omkring ”Den blå Container”
I midten af 2017 startede et nyt samarbejde omkring at gøre konstruktiv brug af den tidligere
VEGA-administrationsbygning (Den blå Container). Begge parter kunne se et perspektiv i, at den
indgår i et genbrugsiværksættercenter hvor ressourcerne indleveret til genbrugspladsen sikres
genanvendt og oparbejdet. Ideen blev forelagt Vestforbrændingens ledelse som har sagt god for,
at bygningen i en 3 års periode kan lånes ud til dækning af driftsudgifterne. Ligeledes har
borgmester og ledende embedsmænd i Høje-Taastrup kommune givet tilsagn til, at der kan
arbejdes videre med projektet. Der blev i december holdt det første møde i arbejdsgruppen, der
består af repræsentanter fra Vestforbrændingen, Høje-Taastrup kommune og MEC.
Arbejdsgruppen forventes igen at møde i starten af 2018 efter at have foretaget yderligere
undersøgelser.

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 potentiale inden for besparelse af varmeenergi og
mulighed for at indpasse vedvarende energi i varmeforsyningen.
Vores fokus er at understøtte fjernvarmen, hvor det er muligt i bymæssig bebyggelse.
Ved det seneste kontaktmøde deltog MECs nye leder, og samarbejdet blev formaliseret. Dog med
den moderation, at Fjernvarmeværkets økonomiske bidrag til MEC halveres fra 2018.

Samarbejde med Grennessminde
Samarbejdet i forhold til MEC har manifesteret sig ved:
Torsvang-haven
Grennessminde stillede 200 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.
Otte familier har haft glæden ved at dyrke jorden her.
Haven er et godt eksempel på, at havedyrkning forener på tværs af kulturelle skel, idet halvdelen af
deltagerne har anden etnisk baggrund end dansk.
Samarbejdet stoppede imidlertid med årets udgang, idet Grennessminde har været nødt til at
sælge ejendommen.
Diverse
Vi er ligeledes salgssted for Grennessminde-køkkenets kogebog ”Mad for Alle”.
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Russisk miljøsamarbejde
Et nyt spændende samarbejde har taget sin begyndelse. Miljø- og EnergiCentret (MEC) indgår i et
samarbejde med russiske miljø-aktive gruppe fra Moskva-regionen, ledet af Sergey Sevosyanov,
som arbejder med økologiske projekter om recirkulation og bæredygtige metoder.

På billedet ses (fra venstre til højre) Artem Markarjan, direktør af det Russiske Center for Videnskab og
Kultur, Niels Mikkelsen fra MECs reparationsværksted, Irina Bjørnø, assoc. professor og formand for Russisk
Kultur Mission i Danmark (RKMD) og Sevostyanov Sergey, professor fra Puschino (Moskva region), leder af
Afdeling for Praktiske Økologi, Russisk Videnskabelig Akademi.

Erhvervssamarbejde
Grøn Salon
MEC påtog sig i 2016 med Pia Gade i spidsen at stå for sekretariatsfunktionen for Grøn Salon, der
omfatter 35 saloner i Danmark og øvrige primært nordiske lande, der ønsker at drive salon
maximalt, forsvarligt uden brug af helbredsskadende kemi og med maximalt hensyn til affald, vand
og energiforbrug. Opgaven indebærer certificering og kontrol, afholdelse af kurser og PR for nye
saloner. Arbejdet foregår i samarbejde med kemiingeniør Johan Galster.

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 Pakkeshop – ikke kendte til vores eksistens. Endelig er
der her tale om en god aktivitet, som er let at håndtere for vores frivillige lukkevagter. I 2017 har vi
håndteret i alt 14.540 pakker.
(2016: 9153 udleveret – 108 indleveret pakker til videreforsendelse).
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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 2017 intet solgt.
Vi bibeholder dog præsentationen, da det viser sig at være relevant i samlede bebyggelser, der har
problemer med at toiletterne kalker til.
Hedehusene Erhvervsforening
MEC fungerede også i 2017 som sekretariat for Hedehusene Erhvervsforenings bestyrelsesmøder,
hvor vi deltog på alle møder, lavede referater, PR og tog os af foreningens regnskaber.
Udover at understøtte at der i Hedehusene er et mere synligt erhvervsliv, har vi også den bagtanke
at fokusere på energibesparelses- og miljøpotentialet i private virksomheders arbejde.
Vi får 10% af hvert kontingentet, der er på 600 kr. + moms årligt, til at dække administrationen. Der
er p.t. 80 medlemmer.
Sekretariatsfunktionen stoppede i forbindelse med ledelsesskiftet i MEC.
Taastrup Bymidte
Siden 2005 har MEC og Taastrup Bymidte arbejdet sammen om at drive markedsdage ved
Taastrup Hovedgade. De første mange år som Farmers Market ved Biblioteket, men i 2016 flyttede
markedsdagene til Axeltorv, hvor det til gengæld er hver fredag i sommerhalvåret. MECs opgave er
at arbejde for, at der kommer flere stader på pladsen, hjælpe med PR og sørge for musikken.
Dette samarbejde fortsætter med den nye leder i 2018.
Erhvervsrådet
MEC meldte sig i slutningen af 2017 ind i Erhvervsrådet. Det skete, idet vi anerkender at det lokale
erhvervsliv bliver en stadig vigtigere samarbejdspartner. Det gælder erhvervslivet generelt men de
socialt og miljøbevidste virksomheder i særdeleshed. Se omtalen af MEC på deres hjemmeside:
http://erhvervsraad.dk/nyheder/her-har-vi-ogsa-plads-til-de-uperfekte.html

Høje Taastrup Torvs Handelsstandsforening
MEC er ansvarlig for administrationen af handelsstandsforeningen ved Høje Taastrup Torv. En
opgave, der honoreres med 150 kr. pr. medlem.
Reparatørsamarbejde
I 2017 indledte vi et samarbejde med Martin Rune Kristensen, som påtog sig af reparere Iphones.
Derudover fortsatte vi samarbejdet med Wurtz Radio og TV, som vi henviser til når en reparation
skal gå hurtig. Endelig har vi i 2017 formaliseret samarbejdet med Printstation, der kan reparere
printere.
Tepas Miljøhensyn
Vi har i 2017 fortsat det samarbejde, vi har med virksomheden ”Tepas Miljøhensyn”, hvorefter vi
sælger diverse svanemærkede rengøringsprodukter i genopfyldt emballage.
Initiativet påkalder sig fortsat positiv opmærksomhed.
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HLIE-genbrugsguld
Vi hjalp Albertslundvirksomheden HLIE (Heidi Lie) med at sikre det praktiske og hjælpe med PR i
forbindelse med et fremstød for, at børn og deres forældre i sommerferien kunne lære at oparbejde
”nyt” tøj af kasseret tøj. Arrangementerne måtte imidlertid aflyses begrundet i for lille tilmelding.

Presse
Vi har også i 2017 oplevet en positiv opbakning fra den lokale presse, hvad angår omtale af
vore aktiviteter. I scrapbogen er der 217 avisudklip fra Lokalavisen, Dagbladet, Vestegnen og
Sengeløse Nyt, der direkte eller indirekte relaterer til MEC. Derudover var vi omtalt i Sengeløse
Radio flere gange og i Beboerbladet i januar og Hjemmet i maj (2016: 255 avisudklip).

AKTIVITETER I ØVRIGT
Danmarks Naturfredningsforening, Høje-Taastrup
MEC har – også i 2017 - 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 2. april et fælles-arrangement omkring Store Affaldsindsamlingsdag, hvor
46 mennesker samlede ca. 600 kg affald.
Torsdag den 27. april: Bjørnekloaktion i Sengeløse med seks deltagere.
Tirsdag den 9. maj havde vi i samarbejde arrangeret et informationsmøde om den økologiske
jordbrugsfond. 14 deltog.
Nattergaletur lørdag den 27. maj med 30 deltagere. Arrangementet foregik ved Grennessmindes
Økologiske Gartneri på Snubbekorsvej med fuglekender Elsebeth Gludsted fra Ornitologforbundet
som guide.
Den lokale afdeling fik i oktober en bevilling på 25.000 kr. fra DNs Grønt Guld pulje. Pengene skal
gå til at pensionister – sammen med skolebørn – planter frugttræer forskellige offentligt
tilgængelige steder i kommunen. Det er MECs tidligere leder, nu pensionist Knud Anker, der er
tovholder. MEC tager sig af mellemregning i forhold til indkøb af træerne.
DN måtte i december skifte formand, idet formanden Irene Jepsen ønskede en mere tilbagetrukket
rolle. Ny formand blev Peter Saadbye. Formandsskiftet får ikke indflydelse på samarbejdet.

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”)
Store cykeldag. Søndag den 7. juni gennemførte Vestegnssamarbejdet sammen med
cyklistforbundet Store Cykeldag, hvor der var ca. 30 deltagere. MEC bidrog med den praktiske
forberedelse herunder PR.
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”)
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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 2017 denne
mulighed. Derudover lagrer MEC forskelligt informationsmateriale for foreningen.
MEC har lagt hus til afvikling af 4 af foreningens bestyrelsesmøder. Cyklistforbundet skiftede i
starten af året formand således at det nu er Christina Saadbye, der er formand. Hun afløste
Mogens Sørensen.

Dansk Røde Kors
Vi etablerede i forsommeren et samarbejde med den lokale afdeling af Røde Kors omkring at
modtage og formidle brugte cykler videre til flygtninge/indvandrere, der godt ville lære at cykle. Vi
formidlede 16 cykler, som efterfølgende blev sat i stand af cykelværkstedet i Gadehavegaard.

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 39
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 2017 kunnet fejre sin 15 års fødselsdag med et meget vellykket arrangement hvor
over halvdelen af medlemmerne deltog. De har 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.

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 etableret en markedsforening.
Hjælpen har først og fremmest været knyttet til hjælp med PR, annoncering og hjælp med afvikling
af generalforsamling.
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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, idet
energistyrelsen har udsendt et cirkulære, som 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 kæmpede videre for at få etableret en vindmølle i transportcentret, men måtte i
slutningen af 2016 erkende, at det – pga. manglende plads – ikke lod sig gøre.
Bestyrelsen måtte således lukke i april 2017. Restbeløbet blev besluttet overdraget til MEC.

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 måtte i forsommeren 2016 konstatere, at leverandøren ikke ønskede at levere i de små
mængder, og at priserne var for høje i forhold til, hvad man ellers kan købe økologiske produkter
til.
Foreningen blev dog ikke nedlagt, men forsøgt videreført som en indkøbsforening med primært
helsekostprodukter og særlige økologiske tilbud. Foreningen eksisterer således formelt stadig.
Det er Heidi i MEC, der tager sig af foreningens regnskaber.

Naturplanteskolen
I 2014 stiftedes – på initiativ af Aiah Noack – foreningen Naturplanteskolens venner.
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 der arbejdes aktivt for at der etableres en andelsfrugthave.
MEC hjælper med PR og sparring.
Læs nærmere på www.naturplanteskolen.dk.
Højbakkevej 3
I et samarbejde med Naturplanteskolen har vi arbejdet for, at den økologiske ejendom Højbakkevej
3 i udkanten af kommunen kunne fortsætte på økologiske hænder. Vi har arbejdet for, at der på
ejendommen kunne etableres en andelsfrugthave. På et tidspunkt var vi også i seriøse drøftelser
omkring mulighed for en økologisk bosætning. I den forbindelse afholdt vi et par informationsmøder
og lavede informationsbreve til særligt interesserede. Imidlertid måtte vi opgive at byde på
ejendommen, der viste sig at være i en stand, som vi ikke turde binde an med. Ejendommen blev
solgt til anden side i midten af december. Vi vil efterfølgende søge et samarbejde med den nye
ejer.
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Vegetaraftnerne
I forsommeren 2016 så et nyt initiativ dagens lys nemlig vegetaraftnerne, der afholdes en gang om
måneden i lokalerne i Værestedet Paraplyen på Kingosvej.
Aktiviteten drives udelukkende ved at frivillige påtager sig at stå for madlavningen, opvask og
andet praktisk. Der er hver gang en søgning på 20-30 mennesker.
MECs rolle er, at vi sælger spisebilletter, formidler opskrifter og laver PR.

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

ENKELTE ARRANGEMENTER/KAMPAGNER
Vælgermøde
I samarbejde med Cyklistforbundet og DN arrangerede vi i forbindelse med kommunalvalget et
vælgermøde den 30. oktober, hvor temaet var natur, miljø og mobilitet. Otte politiske partier var
repræsenteret og ca. 60 tilhørere mødt frem til et meget vellykket vælgermøde.

19
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

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
ved 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 hjemmeside, som vi har haft domæneretten til siden 2001.
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.

20
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

Hjemmesiden fik i 2016 en renæssance, idet vi indgik i et samarbejde med www.organictoday.dk
som er et nyhedssite, der fortæller om økologi, bæredygtighed, klima og miljø.
Samarbejdet indebærer hjælp til at skaffe nyheder og sikre hjemmesidens opdatering.
Der er ved årsskiftet 202 mennesker, som hver søndag aften får en venlig mail med påmindelse
om ugens positive nyheder.

HENVENDELSER TIL MEC
MEC havde i 2017 åbent dagligt kl. 9-17, lørdag kl. 10-14.
MEC har således ugentlig åbent officielt 44 timer.
Det vil blive for arbejdskrævende, hvis vi dagligt ville registrere samtlige henvendelser, vi får i
løbet af 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: 218 (2016: 115) + 191 GLS-pakke-afhentninger
Efterår: 149 (2016: 150) + 289 GLS-pakke-afhentninger
Henvendelserne handlede om reparationsønsker, indkøb i butikken, konkrete forespørgsler f.eks.
vedr. kompost, solceller og haver.

Butik Fair + WEB-shop
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.
I efteråret 2016 etablerede vi en web-shop, hvor man primært kan købe elektroniske produkter og
tilbehør. WEB-shoppen administreres af værkstedsleder Ejner Stutemeyer og oplever en svagt
stigende interesse.

Udlån og udlejning
I 2017 begyndte vi at udleje radonmålere. Denne nye aktivitet startede efter at ønske fra
bestyrelsen. Høje-Taastrup har et forholdsvist højt radontal og det viste sig at forholdsvis mange
var interesseret i at kende dette. Vi har i 2017 lejet måleren ud 8 gange.
Derefter tilbød vi – i samarbejde med Energitjenesten at udleje termografikamera. Det skete 6
gange.
Det var også i samarbejde med Energitjenesten at vi tilbød udlån af en kuffert med
”test-selv-boligens-energiforbrug. Der var dog ingen i 2017, der benyttede den mulighed.
Derudover udlejede vi mostpresse 6 gange.
I samarbejde med tandemklubben udlejede vi i sommermånederne en tandemcykel. Det gjorde vi
3 gange.
Endelig har vi kunnet tilbyde borgere at låne et sparometer for her at tjekke om boligen indeholder
strømtyve.
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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 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
gennemgået. (TV dog 300 kr.).
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 14 mennesker til værkstedet.
Her følger oversigt over deres tilknytning og arbejdsområde:

Navn

Funktion

Hvornår er de her?

Ejner Stutemeyer

Ansvar for værkstedsdrift

Man-ons kl. 12-15, fredage kl.
10-13.30

Tom Christensen

Hjemmeservice primært

Aftales telefonisk

Michael Stenander

PC-reparation + IT-hjemmeservice

Tirs og tors kl. 11-16

John Pallesen

Symaskinereparation

En gang om ugen ca.

Faruk Bygmeti

Symaskinereparation

Mest om lørdagen

Peter Surkau

Rep. Primært CD og video

Man og tirs kl. 9-16

Niels Mikkelsen

Elektronikreparation

Mandag og fredag kl. 9-16

Christophpher Lindebjerg

PC-reparation

Tirsdag og torsdag kl. 7.30-12

Jens Ole Gregersen

Elektronikreparation

Hver mandag kl. 12-16, onsdag kl.
13-16

Torsten Michaelis

Elektronikreparation

Onsdag og torsdag kl. 12.30-15

Arne Hede Jørgensen

Elektronikreparation

Onsdag kl. 12-15

Hans Jespersen

Elektronikreparation,energivejledning

Onsdag kl. 13-17

AbdulHamid

Elektronikreparation

Tirs kl.9-16, ons kl. 9-17 (pt.
Sygemeldt)
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Michael Follin

PC-reparation

Onsdag kl.10-15

Siden 2012 har vi kunnet tilbyde IT-hjemmeservice. Det bestyres af Michael Stenander og retter
sig primært mod ældre, der har vanskeligt ved at transportere deres computer til vores værksted.
Siden 2015 har vi kunnet 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 havde i perioden 1. februar til 1. september Rami Abdalla (syrisk flygtning) tilknyttet.
Han havde stor ekspertise ved at reparere ikke mindst TV, idet han tidligere havde haft eget
elektronikværksted. Han måtte imidlertid stoppe, idet vi ikke kunne give ham fuld løn. Han blev –
med værkstedet som løftestang – efterfølgende ansat i Servicegruppen, hvor han på fuld tid
reparerer TV.
I sensommeren kom vi for alvor i gang med samarbejdet med AspIT (IT-uddannelse for mennesker
med asperger-diagnose) idet vi havde Mikkel Kilsing tilknyttet PC-reparationsværkstedet i en 3
måneder lang praktik, der forløb til alles tilfredsstillelse.
Værkstedsmedarbejderne var den 26. januar på besøg på AffaldPlus i Næstved. Ikke mindst deres
reparationsafdeling påkaldte sig særlig opmærksomhed, og afstedførte at værkstedet efterfølgende
har forsøgt sig med et ”vække-batteri” samarbejde, idet AffaldPlus har positive erfaringer med at få
nyt liv i batterier, der er dømt døde.
Der blev på værkstedet gennemført 825 reparationer. (2016: 916 reparationer).
Vi er tilknyttet DanWEEE recyclings-ordning og har her afleveret 930 kg (2016: 930 kg) til
oparbejdning.
Derudover leverer vi kasserede TV videre til H, M. Export/Import, som de sikrer oparbejdelse i
Libanon.

Reparationsnetværk
Med udgangen af 2016 lukkede bevillingen til Reparationsnetværket, som MEC siden 2014 har
deltaget i. Det er det økologiske råd, der har forvaltet koordinatorrollen.
Til trods for den officielle lukning er interessen for samarbejdet uanfægtet.

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 30. marts havde vi ordinær generalforsamling. Denne gang med erhvervsservicechef Marie
Skov Lillelund som dirigent og efterfølgende foredragsholder. Hun gav deltagerne en god indføring
i kommunens erhvervspolitik i almindelighed og den grønne erhvervspolitik i særdeleshed.
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På generalforsamlingen kunne bestyrelsen løfte sløret for, hvem der blev den nye leder, nemlig
Tina Faber. Hun fik derefter en særlig status som 4. suppleant med ret til at deltage i bestyrelsens
møder frem til ledelsesskiftet. Derefter deltog hun som medarbejderrepræsentant.
Medlemsstatus.
Der var ved årsskiftet 120 medlemmer heraf 55, der kun er lokale støttemedlemmer (2016: 105
medlemmer heraf 51 lokalt medlemskab).
Medlemsarrangementer/tilbud
Udflugt til spildevandscenter Avedøre den 11. oktober. 9 deltagere.
Julefrokost for aktive medlemmer og ansatte den 25. november – 23 deltagere.
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. 63 får ugentlig denne information. (2016: 55)
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, frem for at den er meget fyldig og fancy.
I 2017 var der 11.323 besøgende (2016: 10357 besøgende).

Personale
Nedenfor er omtalt de mennesker som er tilknyttet MEC ved årsskiftet, herunder arbejdsopgaver
og tilknytningsform:
Navn

Funktion

Ansættelsesform

Tina Faber

Daglig ledelse, grøn
guide-arbejde

Ordinær ansættelse

Pia Gade

Bogholderi, grøn salon m.v.

Ordinær ansættelse

Heidi Ammitzbøll

Regnskabsansvarlig for diverse
foreninger + diverse

Fleksjob
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Ejner Stutemeyer

Elektronikreparation –
værkstedsansvarlig

4 timer oven i pension

Ena Kløverhøj

Diverse forefaldende arbejde

Mikrofleksjob

Tom Christensen

Toms hjemmeservice

Mikrofleksjob

Michael Stenander

PC og elektronikreparation

Mikrofleksjob

Peter Surkau

Elektronikreparation

Mikrofleksjob

Niels Mikkelsen

Elektronikreparation

Suppl. Kontanthjælp (undgå
kontanthjælpsloft)

Abdulhamid

Elektronikreparation

Praktik

Frivillige – mindst en gang ugentlig:

Navn

Funktion

Hvornår er de her?

Kirsten Jørgensen

Butik Fair og så holder hun os
i ørerne

Typisk onsdag - ellers efter
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

Mogens Jørgensen

Lukkevagt

Torsdage kl. 13.00 - 17.00

John Pallesen

Symaskinereparation

En gang om ugen ca.

Faruk Bygmeti

Symaskinereparation

Mest om lørdagen

Jan Larsen

Diverse forefaldende arbejde

Mandag, onsdag og fredag kl.
10.00-12.00

Anna Kirkeberg

Lukkevagt

Mandag og fredag kl. 14-17

Christophpher Lindebjerg

PC-reparation

Tirsdag og torsdag kl. 7.30-12

Michael Follin

PC-reparation

Onsdag kl. 11-17

Jens Ole Gregersen

Elektronikreparation

Hver mandag kl. 12-16,
onsdag kl. 13-16

Torsten Michaelis

Elektronikreparation

Onsdag og torsdag kl. 12-15

Arne Hede Jørgensen

Elektronikreparation

Tirsdag kl. 9-13

Hans Jespersen

Elektronikreparation

Onsdag kl.13-17

Susanne Frantzen

Lukkevagt

Tirsdag kl. 13-17
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Knud Anker Iversen

”Frivillig Konsulent”

Når Tina ringer

Derudover har vi i årets løb haft tre tilknyttet i samfundstjeneste, hvor de har skullet løse
praktiske opgaver.

MECs 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.
Dette er fra 2016 manifesteret i, at foreningen har fået erhvervsministeriets godkendelse som
social-økonomisk virksomhed.

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.
Transport
Transport til arbejdet: 7 medarbejdere kommer i bil, en på scooter. Alle øvrige kommer med cykel eller bus.
Transport i arbejdstiden. Vi har haft kørselsbehov begrundet i reparationsservice – enten IT-hjemmeservice
eller Toms Hjemmeservice. Derudover ærindekørsel når større ting har skullet hentes og leveres.
(Skønnet kørselsforbrug 1000 km)
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 i øvrigt
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, kaffe og te 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.
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Pengeforvaltning
MEC har pengene placeret i Merkur bank, der har en klar miljøprofil. Vi oprettede i årets løb en konto i den
lokale afdeling af Arbejdernes Landsbank til brug af kontanter.
Alkoholpolitik.
Alkoholindtag i hverdagen foregår ikke. Kun ved særlige og festlige lejligheder må der drikkes alkohol.
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 er dog blevet et
mindre presserende problem end det har været. Det er bl.a. afhjulpet ved ”radiatorfordampningsvand”.
Elforbrug
Elforbruget i 2017 var 5.109 kWh (2016: 4932 kWh). Stigningen hænger sammen med øget aktivitet på
værkstedet og øget brug af stedet om aftenen.
Varmeforbrug
Vi har som udgangspunkt 20 graders varme. 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
2017: 16.073
2016: 30.254
2015: 25.000 stk. (skiftede kopiservice midt i året, hvorfor tallet er usikkert)
2014: 23.254 stk. (inkl. salg af 2571)
2013: 26.362 stk.
2012: 36.093 stk.
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