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2018 var på mange måder et hårdt år for MEC
Paradoksalt: MEC kæmper for at overleve, mens andre kommuner skaber miljøcentre

2018 blev året hvor kommunen valgte at fjerne sit driftstilskud til Miljø- og Energicentret. Beløbet
totalt beløber sig til 413.000. ”Vi tager en dag ad gangen”, siger Mads Peter Schreiber, som er
formand for Miljø- og Energicentret (MEC).
- Driftstilskuddet udgør ca. 25 procent af omsætningen. Det er en så alvorlig nedskæring, at det
klart truer overlevelsen af det social-økonomiske værksted, miljø- og energiaktivitet, siger
formanden og fortæller, at bestyrelsen og centerledelsen har iværksat besparelser og
nedskæringer, så det ser lidt bedre ud, men fortsat ikke med overskud i 2019.
- Vi er meget glade for den borgeropbakning vi får med ekstra medlemskaber, underskrifter på
opfordring om igen af få kommunens støtte i 2020 og håber nu at nogen vil give donation til vores
fortsatte drift, siger Mads Peter Schreiber og hentyder til en indsamling, der er sat i gang på Miljøog Energicentrets facebookside og som er godkendt af Indsamlingsnævnet. Samlet har MEC indtil
nu fået indsamlet knap 700 underskrifter, og vi vil gerne have flere. Vi vil rigtig gerne ramme det
magiske tal 1000, så vi har stadig brug for din stemme. Kig forbi og underskriv i butikken eller
online via www.wechange.dk. Ønsker man at donere midler til bevarelse af MEC kan det ske via
www.caremaker.dk
- Vi behøver det hele også fremover, gerne flere frivillige, flere reparationer og donationer, så vil vi
til gengæld fortsætte med at være et tilbud i Høje Taastrups byliv.
Paradoksalt nok har de i MEC i den forgangne tid haft travlt med at hjælpe andre som søger
inspiration til at oprette reparationsværksteder som det, MEC har.
- Farum Kommune har været på besøg til en indledende snak om, hvordan man organiserer og
bygger et reparationsværksted op fra bunden. Farum kommune ønsker at skabe opmærksomhed
blandt borgerne om fordelene ved at lade brugsting reparere, i stedet for at kassere disse. Dette
håber de på sigt vil nedbringe affaldsmængden af halvt brugbare effekter og sætte fokus på den
grønne omstilling. Derudover vil de også gerne skabe et godt arbejdsfællesskab for pensionerede
håndsnilde folk, hvor man kan mødes og sparre på arbejdsopgaverne. Der var en god dialog og vi
følger udviklingen tæt, fortæller MECs centerchef Tina Faber.
Det har ikke været nemt at være chef i MEC i 2018, hvor ulykkerne en efter en væltede ned over
Tina. I foråret røg hun ind i en skilsmisse, så røg basistilskuddet til MEC og i november blev
hendes ældste søn - Carl Emil - meget alvorligt syg. Det medførte så, at hendes yngste søn Poul
på 11 grundet skilsmisse og manglende storebror i hverdagen, har svært ved at koncentrere sig
om skoledagen og hverdagen i øvrigt. Tinas datter på 18 har det også svært, og har også brug for
støtte og bearbejdning af alt det, der er sket.
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Carl-Emil er blevet ramt af syndromet Guillain Barré og er blevet lammet i størsteparten af
kroppen, og prognosen siger, at der vil gå mindst 1 år før han kommer sig helt. Han er til
genoptræning på Hammel Neurocenter ved Aarhus, hvor personalet kræver, at der er en forælder
tilstede hele tiden. Det betyder, at Tina ofte må til det jyske, og derfor jobmæssigt ikke kan være på
MEC 100%.
Der er således rigeligt for den seje leder at kæmpe med. Hun ønsker at familien kommer til
hægterne og vil nødigt tilsidesætte sine funktioner og opgaver for MEC og i Energitjenesten ØST i
denne svære tid. Når sønnike engang kommer hjem fra Hammel, vil der være en periode, hvor han
skal passes i hjemmet, og til den tid kan det være, at Tina tager orlov for at passe sin søn.
Heldigvis er personale og samarbejdspartnere forstående og gør, hvad de kan for at aflaste hende,
men alle må se i øjnene at det er en noget rå tid.

SAMARBEJDE MED HØJE-TAASTRUP KOMMUNE
Helt centralt i forbindelse med ønsket om at bevare MEC og sikre husets eksistens, er at HøjeTaastrup kommune sætter os på budgettet for 2020, og at vi udbygger og bibeholder de opgaver,
som vi allerede nu som agendacenter vurderes til at være de rette til at løse. De opgaver som vi
årligt løser vil blive gennemgået i det følgende.

Klima og energinetværk (i samarbejde med kommunens klimasekretariat)
Vi har også i 2018 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:

Første møde i ENIG-netværk. Et netværk for boligforeninger initieret af Energistyrelsen og
omfattende tre kommuner ud over Høje-Taastrup kommune. Udover fokus på energiforbruget var
der også være fokus på indeklimaet.
1. Den 15. februar 2018 blev der afholdt netværksmøde i partnerskabet ENIG. Smith
Innovation holdt oplæg omkring indeklima og adfærd, og
forebyggelsesværktøjet skimmel.dk blev introduceret. Skimmel.dk henvender sig til beboere
og driftspersonale, og kommer med konkret hjælp både til forebyggelse af skimmel og
forskellige guides til at fjerne skimmel.
2. Næste netværksmøde blev afholdt torsdag den 3. maj kl. 17-19 i form af en
finansieringsworkshop. Workshoppen fandt sted på Rådhuset og der var rig mulighed for
at blive klogere på de forskellige finansieringsmuligheder og løsninger i forbindelse med
energirenoveringer i boligafdelingerne.
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3. Informationsmøde om alternativer til oliefyr
Klimasekretariatet inviterede alle kommunens boligejere med oliefyr og andre interesserede
til informationsmøde, hvor man kunne få oplysninger om alternative varmekilder, teknik og
priser. Mødet fandt sted onsdag den 9. maj kl. 17-19.
4. Ejerforeningen Gadevang inviterede lokale grønne ejendomsfunktionærer til interessemøde
i samarbejde med kommunens Klimasekretariat og Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup.
Mange mødte talstærkt op tirsdag den 12. juni mellem 11.00 og 13.00 hos Jimmi og Michael
i Saven D4. Dagens tema var affald, og efter en omvisning i Gadevang, hvor vi blandt andet
så parkeringsforhold, træningsfaciliteter, grønne områder, foreningstiltag som nyttehave, og
den nyistandsatte svømmehal i bebyggelsen, holdt Yvonne Marie Nielsen fra kommunens
driftsby et oplæg om, hvordan man betjente selvbetjenings-appen Affald. Arrangementet
blev afsluttet med smørrebrød, hvor vi rundede dagen af med en snak om hvordan vi
opretholder det nuværende netværk blandt ejendomsfunktionærerne og bliver ved med at
mødes og have fokus på vidensdeling.

5. Invitation til lokalt interessemøde i ENIG regi med fokus på Skimmel.
Boligforeningen VIBO ville gerne i samarbejde med kommunens Klimasekretariat og
MEC invitere til et interessemøde for lokale grønne ejendomsfunktionærer tirsdag den 25.
september mellem 11-13 på adressen Charlotteager 160, 2640 Hedehusene. Dagens tema
var skimmel, og vi havde inviteret Kasper Cordt Olsen fra Skimmel.dk til at komme forbi og
give et kort oplæg om, hvordan man forebygger og bekæmper skimmelsvamp i boligen.
6. Torsdag den 6/12 mellem 11-13, mødtes et lokalt ejendomsfunktionærnetværk til
netværksmøde i Charlottegården. Lasse Nielsen og Tanja Hornehøj var værter ved dagens
møde. 17 var mødt talstærkt op, og Yvonne repræsenterede driftsbyen. Dagens tema var
bekæmpelse af rotter i bebyggelser og miljømedarbejder ved HTK, Steen Roed gav et kort
oplæg om hvordan man forebygger og bekæmper rotter i kommunen.
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Efter oplægget, blev der tid til en kort omvisning i bebyggelsen i regnvejr inden dagen
sluttede med en fin frokost.
Lasse og Tanja fortalte, at man har problemer med rotter, grundet madaffald, som ligger og
flyder, eller lægges op på taget til fuglene. Når man går rundt imellem de forskellige
bebyggelser, kan man se fugle sidde på rad og række på tagryggen, hvor de spejder og
afventer at der bliver lagt eller smidt mad ud til dem. Dette gør det svært at komme
rotteproblemet til livs.

7. Afslutnings-workshop i grønne omgivelser Partnerskabet ENIG (energirenovering af
etageejendomme i HTK, Lyngby-Taarbæk, Hørsholm og Næstved) inviterede den 5.
november kommuner til workshop i Domen, hos Grennessminde på Snubbekorsvej. Dagens
program bød på løsninger til, hvordan kommuner kan motivere boligforeninger til at
energirenovere. Energirenovering handler ikke kun om økonomi, men i høj grad også om
komfort og adfærd. Freja Bach Kristensen fra Smith Innovation gav sit bud på
energirenovering fra et beboerperspektiv. De sidste to år har projektet, som er finansieret af
Energistyrelsen, arbejdet på at opbygge lokale netværk med aktører inden for privatejede,
almennyttige og andelsejede etageboliger. Her i HTK har Miljø- og EnergiCentret i
samarbejde med kommunens Klimasekretariat opbygget et solidt netværk blandt
ejendomsfunktionærer, der er tilknyttet projektet. Det har betydet, at man nu mødes
regelmæssigt og sparrer med hinanden. Miljø- og EnergiCentret håber, at denne
tovholderfunktion kører videre i mange år frem. Afslutningsvis fik de 40 deltagere fra 15
kommuner gode råd til, hvordan man skaber kommunale netværk og værktøjer, der hjælper
med langsigtede renoveringer i stedet for alt for ofte at gribe til kortsigtede lappeløsninger.
ENIG projektet har været med til samlede CO2 besparelser på 291 ton pr. år.
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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 2018 foregik efteruddannelsen på Teknologisk Institut (i det
følgende TI).
Over to dage i løbet af foråret deltog i alt 30 teknisk personale i kursus på Teknologisk Institut
om driftsoptimering af etageejendomme. Kurset ønsker at fremme hensigtsmæssig drift af
boligejendommene, gennem samarbejde med beboerne og bedre forståelse af den tekniske
drift af bygningerne.

Udflugter arr. Af Miljø- og Energicentret i 2018

Alle medlemmer af Grønt Boligforum blev torsdag den 13. september kl. 17-19 inviteret til møde på
genbrugsstationen i Brøndby kommune, hvor affaldskonsulent Henrik Puuka Sørensen viste rundt
på genbrugspladsen og fremviste deres byttehus.
Efter rundvisningen var der sandwich og vand i deres mødelokale, hvor han fortalte om hvad man
gør i Brøndby i forhold til haveboliger og etageboliger.
Grunden til at vi valgte at kigge på Brøndby, var fordi de - i forhold til en række andre kommunerne
herunder Høje-Taastrup - er længere fremme i skoene. Høje-Taastrup skal for alvor nu i gang med
at implementere en affaldssortering der vil indbefatte fraktioner som metal, plast og bioaffald.
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Ren By indsats
Miljø- og EnergiCentret har siden juni 2005 fungeret som tovholder/sekretariat for Ren Byaktiviteterne. Her følger en kortfattet rapport for arbejdet i 2018.

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.

Der har været Ren By-aktioner flg. gange:

4 april: Tyvstart i Fløng hvor tre mand samlede 3 sække.

22. april (del af DNs landsindsamlingsaktion) 55 deltagere fra 6 forskellige mødesteder 50 sække
herunder 300 dåser (500 kg (47 deltagere i 2017)

22. maj aktion med start fra Aktion med start fra McDonald. 4 frivillige samlede 6 sække som
McDonald fik retur. IU Fløng kun en enkelt indsamlede en sæk.

25. juni aktion med start fra Circle K ved Kuldyssen. Her var 9 frivillige der samlede 12 sække som
Circle K selv tog imod. Derudover 3 efterladte cykler som kommunen tog sig af. Ved samme
lejlighed mindende vi dem om at der i den ene ende af Kuldyssen er så meget skidt at vi måtte
opgive. I Fløng måtte vi rose et par 2. klasser der var ude og samle skrald op.
26. juli. Aktion ved Circle K stationen på Taastrup Hovedgade (10 deltagere – 12 sække) + Fløng
(3 deltagere – 2 sække).

21. august. Aktion ved rastepladsen på Roskildevej 11 deltog med 16 sække. Fløng folk med her.
Aktionen sluttede med grill på Søndergaard.

27. september aktion med start fra Netto på Gadehavegaardsvej. 5 deltog og samlede 10 sække. 3
mand samlede tre sække i Fløng.

17. oktober. Aktion med start ved SuperBest. 11 deltog her og 3 i Fløng. I alt 21 sække.
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1. december. Aktion omkring Høje Taastrup station 10 deltagere. 10 sække + diverse løst. Optakt
til julefrokost hvor 13 deltog.

Aktionen den 22. april har officielt været en del af Dins landsindsamling af affald, men i praksis
været årets start for Ren By-initiativet. Vi har p.t. indsamlet 146 sække (156 sække i 2017) Et
forsigtigt skøn, hvor vi anslår en sæk til 10 kg siger således at vi har samlet. Dertil skal lægges det
løsøre vi finder hver gang (cykellig, bilfælge, indkøbsvogne m.v.) Samlet har vi indsamlet ca. 1.8
tons affald.

Billedet er fra den 22/4 2018 ved dens landsindsamling af affald

Øvrige aktiviteter

Blomstrende kommune. Henvendelse til kommunen om hvor det ville være godt at sprede frø og
lægge løg blev i første omgang positivt modtaget. I anden omgang, da vi skulle konkret i gang blev
det alligevel ikke til noget.

I dialog med autoreparatør på Kuldyssen. Vil sætte lås på container og sikre at det kan er deres
affald der efterlades.

Vellykket grill-arrangement den 21. august. 14 deltagere.
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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 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. Vi fik i 2016, 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.
Vi har aftalt med Danske Bank at de i starten af 2019 vil udbetale 5000 kr. til at dække løbende
udgifter, der primært dækker de frivillige deltagerne fortæring ved de to arrangementer – grill og
julefrokost samt til ”efterskyl” når en aktion er overstået.

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 har været en besøgsog 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. Denne aftale er
desværre ikke længere i spil da miljøvirksomheden DanWEEE gik konkurs i februar 2018.

Grøn Generation-samarbejdet har i 2018 i stigende grad knyttet sig til kommunens SCA-projekt
(Smart City Accelerator). Kommunen har i 2018 fået indkøbt den mobile platform og
Energitjenesten er gået i gang med at ombygge platformen således at div. læringsforsøg og
opstillinger kan fremvises og afprøves. Den mobile platform fik sin debut på folkemødet 2018, hvor
man fremviste en række interessante energi- og indeklima relaterede opstillinger frem. HøjeTaastrup kommune blev repræsenteret i forbindelse med ”Smart City Accelerator” projektet
sammen med DTU og KU. Efter folkemødet turnerede den mobile platform rundt i norden blandt de
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forskellige projektpartnere og konferencer. Ved projektets afslutning i 2019 ønsker man at fokusere
den hen imod undervisning i folkeskoleregi og ville kunne bruges som en ekstra godbid i
forbindelse med undervisning inden for energi- og klimaområdet, som varetages af de grønne
ambassadører på skolerne.

Temauger om bæredygtighed og affald
Borgerskolen afholdt 2 ugers temauge omkring (uge 38,39) hvor MEC støttede op med at tilbyde
besøg på MEC til en snak om genbrugstanken og upcycling. MEC og Energitjenesten Øst er
oplagte ressourcer i kommunen, når talen falder på bæredygtighed, vand og energi. Ideen var at
lave en liste over personer i kommunen, som lærerne på Borgerskolen så efterfølgende kunne
kontakte, hvis deres emner var relevante.

Med fokus på affald på Charlotteskolen
Henover efteråret har 4,6 og 9F på Charlotteskolen været optaget af at arbejde med
affaldshåndtering ude i virkeligheden i hjemmet og på skolen. Alle elever har været kreative og lært
rigtigt meget om affald i projektperioden. Alle elever har besøgt Vestforbrænding i Glostrup og
Dansk Retursystem og er blevet klogere på genbrugstanken og betydningen af det danske
pantsystem. En stor del at eleverne, har en anden etnisk baggrund end dansk, og de ser det som
deres fornemste opgave at være rollemodeller for deres familie, når emnet falder på håndtering af
affald i hjemmet. Der er blevet lavet forskellige modeller af skraldespande til alt fra kompost til
batterier, ordlister, plakater, film og bøger igennem de sidste par uger. Der har været fokus på
adfærd og forandring af mind-set, for det handler jo om at vi alle skal til at tænke i nye baner, og
blive bedre til at sortere vores affald. Alene i HTK, har man jo besluttet at borgerne skal til at
sortere i 7 fraktioner. Yvonne Maria Nielsen, fra Team Affald i driftsbyen var med den daglige leder
Tina Faber fra Miljø- og Energicentret på besøg hos modtagerklasserne i Charlotteager, og
klasserne havde lånt materiale til at fremstille genbrugspapir hos Miljø- og Energicentret. Billeder
fra besøget i november 2018 vises herunder.
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Trafiksikkerhed
Hermed følger en sammenfatning af trafiksikkerhedsindsatsen i forbindelse med skolerne i
Høje-Taastrup i 2018. Derudover kort status på øvrig trafikindsats i 2018.
Arbejdet er primært gennemført af Miljø- og EnergiCentrets daglige leder Tina Faber med støtte fra
Kristina Lyck Andreasen HTK og Cyklistforbundet Vestegnen.

Introduktion for nye forældre.
Jeg kommer gerne ud og besøger lokale skoler i forbindelse med skolestart, hvor nye elever og
forældre skal introduceres til skolelivet. Her vil jeg komme med et venligt ment opråb omkring
forældrenes vaner, med at køre deres børn til og fra skole. Jeg vil appellere til at de i stedet får
gjort deres barn tryg ved at cykle til og fra skole, og indtil da selv har et trafiksikkert fokus, når de
afleverer deres barn foran skolen. Oplæggets varighed max. 10. min.
Jeg har især kontaktet de skoler, hvor der er en særlig trafikproblematik (Sengeløse, Hedehusene
Skole, Taastrup Realskole, Borgerskolen, Vestegnens privatskole, Skt. Pauls Skole, Reerslev
Skole og Charlotteskolen). Ikke alle har benyttet sig af mit tilbud. Jeg har været på besøg på flg.
skoler:
Borgerskolen (14.8.), og Sengeløse skole (29.8). Borgerskolen har allerede booket mig til at
komme og tale trafiksikkerhed i august 2019.

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

12

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 efter aftale med skolelederen de
forskellige links lagt på skolens intranet. Mit udgangspunkt er en opfordring til, at forældrene 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
trafikproblematikker, 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. Indsatsen på Borgerskolen har også
været at betragte som en opbakning til forældrenes store indsats for, at få skolen udnævnt til
”Årets Cykelskole”. Skolen blev nomineret i 2017, men vandt desværre ikke. Jeg gør meget ud af
at reklamere for indsatsen ”Årets Cykelskole” og kampagnen ”Alle Børn Cykler”.

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.

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.
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At cykle giver børn frihed, oplevelser og selvtillid og en daglig cykeltur til og fra skole giver
sunde børn, der lærer bedre i skolen.
Vi bakkede også i 2018 op omkring Alle Børn Cykler kampagnen, som Dansk Cyklistforbund er
tovholder på. Vestegnens Trafiksikkerhedsudvalg bakkede kampagnen økonomisk op bl.a. ved at
lægge penge i en præmiepulje og sørge for streamers til de tilsluttede skoler.
70 klasser fra Høje-Taastrup har deltaget med i alt 1.595 elever.
Tal fra 2017: 72 klasser, i alt 1.597 elever.
I år løb 3.a. fra Torstorp skole med sejren, da de toppede med flest cykeldage i alt 287 dage. Det
er 23 elever, som har cyklet alle skoledage og i weekenden. Det er selvfølgelig ikke sket uden
opbakning fra forældre og lærere, som har været solide rollemodeller. Det er 12. gang at pokalen
overrækkes, og det sidste års tid har pokalen været på Fløng skole. Borgmesteren bød
velkommen i Byrådssalen tirsdag den 23/10 klokken 10, hvor 3.a. iført cykelhjelme fik overrakt
pokal, og en check på 2.000, - kroner fra Vestegnens Trafiksikkerhedsråd. Cyklistforbundet
Vestegnen var også forbi for at fejre vinderklassen og formanden, Christina Saadbye belønnede
klassen med medaljer og fortalte lidt om, hvorfor det er vigtigt at sætte cyklisme på skoleskemaet.
Arrangementet sluttede med et gruppebillede af alle i Byrådssalen.

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 2018 gjort brug af tilbuddet.
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Miljøtrafik
Find en håndfuld kollegaer med lyst til at cykle, sæt holdet til Danmarks sjoveste cykeldyst og skru
op for et sundere liv. Måske bliver det jeres hold, der vinder spændende rejser fra Ruby Rejser,
nye cykler fra SCO og meget mere.
Sådan lyder opfordringen fra Cyklistforbundet, der hele maj kører kampagnen VI CYKLER TIL
ARBEJDE med virksomheder og kollegaer over hele landet.
Både nye og erfarne cyklister inviteres til at dyste om årets præmier, og der kan deltages med alle
cykler – også elcykler. Det handler nemlig ikke om at cykle hverken hurtigst eller længst, men om
at cykle flest dage, have det sjovt med kollegaerne og skrue op for sundheden.

Friske medarbejdere mærkes på bundlinjen
Sidste år deltog 60.000 danskere i VI CYKLER TIL ARBEJDE. Så meget cykling gør en forskel for
virksomhederne, for det kan mærkes på bundlinjen, når en medarbejder skifter bilen og passiv
transport ud med cyklen og aktiv transport. Beregninger viser, at det sparer fem sygedage pr.
medarbejder om året.
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.
Tilmeldte: 2017: 20.210 deltagere mod 37.287 deltagere i Region Hovedstaden i 2018.

Vi cykler til Bager
Søndag d. 23/9 kl. 06 - 9 kunne man hos Konditorhjørnet, Taastrup Hovedgade 106 i Taastrup få
10 kr. i rabat på sit morgenbrød hvis man tog cyklen eller var på gåben. Dette tiltag er et
samarbejde mellem bageren, MEC og Cyklistforbundet Vestegnen, for at tilskynde kunderne, der
som regel bor i nærområdet, til at benytte cyklen i stedet for bilen, når morgenbrødet skal hentes. I
det hele taget ønsker vi, at korte ture i nærområdet sker til fods eller på cykel. I 2018 uddelte vi 35
kuponer mod 46 i 2018.
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Store Cykeldag var også på programmet i 2018, se venligst invitation herunder.

STORE CYKEL DAG
RUNDT I HØJE TAASTRUP KOMMUNE
SØNDAG d. 10-06-2018 kl. 11-13.30

Familiecykeltur rundt i Høje Taastrup, arrangeret af Cyklistforbundet Vestegnsafdeling og Miljø- og
Energicenteret.

Mødested: Miljø- og Energicenteret, Høje Taastrup Boulevard 54, 2630 Taastrup

Denne gang vil det være Peter Faarbæk, der cykler i spidsen. Ruten ligger helt klar fra starten. Det
er nemlig den populære lilla halv-maraton-rute på 21 km (Maratonringen, hvor man kommer rundt
til en række fine destinationer såsom Hakkemosen til skulpturtrætrolden Teddy, Sengeløse med
det smukke gadekær, Vridsløsemagle, Store Vejleåstien, Mølleparken med søer. Tilbage igen via
Selsmosen og Høje Taastrup stien.

Der vil være en række stop undervejs, hvor vi håber at kunne fortælle om stederne eller strække
benene.

Man møder bare op og gerne med elcykel. Gratis. Ingen bindende tilmelding, men send gerne en
mail, så vi ved nogenlunde antal deltagere.

Meget børne -familievenlig tur, hvor vi venter på hinanden og samler op på følgende skoler,
Sengeløse skole kl. 10.30, Mølleholmskolen kl. 10.30 og Vestegnens privatskole 10.45.
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

16

Turlængde:

Ca. 21 km

Arrangør

Christina Saadbye Cyklistforbundet christina.saadbye@gmail.com, tlf.
42343764 og MEC Tina Faber, 43304200, tina@mec-ht.dk,

Hastighed:

10 – 15 km/t

Medbring:

Mad og drikkevand, De første 30 får frugt og en flaske vand til turen.
”Hemmelig frokost” og præmier til de cyklister som klarer turen

Store Cykeldag. MEC var medarrangør af den lokale ”Store Cykeldag” arrangement den 10. juni
2018. 15 deltog (2017: 30 mennesker). En nedgang på 50% i forhold til 2017.

Diverse
Cykelturisme. MEC stod hen over sommeren for cykeludlejning – tandem - til turister 2 udlån i
2018
mod (2017: 4 udlån).

NYT: efterspørgslen efter et mobilt cykelværksted efterspørges, vi mangler plads på MEC til at
huse et cykelværksted, desværre.

Kortfattet rapport for indsats i 2018 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
Derudover forefindes de seneste kompostråd i papirform på MEC. Disse råd vil blive lagt på
hjemmesiden snarest.

Sikre at beholdere er aktive
Vi har et par gange sendt påmindelser ud til alle kompostbrugere for at sikre, at beholderne er
aktive. Dette er blevet fulgt op af en påmindelse i Lokalpressen og via FB. Således har vi sikret at
11 borgere har tilbageleveret/videreleveret beholdere, der ikke længere var i brug.
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Udlevering og formidling af kompostbeholdere
I 2018 har vi formidlet, at 16 kompostbeholdere er udleveret ud til nye brugere.
Hovedparten af beholderne har været brugte kompostbeholdere, der ikke længere var i
funktion. Status pt. er, at vi har 0 beholdere i overskud, og 5 på venteliste. Vi forventer rokeringer i
foråret, men det er ved at være tid for nye beholdere. Kompostbeholdere hjemtages fra Driftsbyen.

Praktisk hjælp til kompost-brugere
Vi har i 2018 formidlet, at man kan købe sine kompostorm i nærmeste Havecenter, eftersom der
aldrig rigtig kom gang i vores egen kompostormebestand. Vi håber vores egen kommer tilbage i
2019.

Udsendelse af Nyhedsbreve
I marts og september udsender vi nyhedsbreve til alle brugere af
kompostbeholdere. Denne liste omfatter nu 678 (2017, 645) mailadresser. Der er dog
stadig 944 (998, 2017) på postadresser, som vi fortløbende søger at få indkredset.
Derudover har vi sendt nyhedsbrevet i papirform til 11 brugere uden internetadgang.
Nyhedsbreve for 2018 kan ses her: http://mec-ht.dk/?cat=45

Overblik over kompostbeholdernes placering
Vi har styr på de kompostbeholdere, der er tilknyttet mailadresser, idet vi har brugt en del
kræfter på at opdatere, når vi har fået retur mails.
Der er dog stadig en kreds af boligejere, som vi ikke har mailadresse på, hvilket vi
fortløbende søger at udbedre.

Øvrige
Vi har måttet konstatere, at de senest leverede kompostbeholdere ikke har været 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. Vi håber det er muligt at gå tilbage til Humus beholderen (der også var større)
eller vælge en der er mere rottesikret.
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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 stadig indleveringssted for problemaffald samt brugte batterier. I årets løb har Smoka
afhentet i alt 217 kg affald.

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 ca.
det samme som i 2017. (2017: ca.100 kg)

Elektronikskrot
Der er blevet indsamlet ca. 1 flyttekasse med elektronikskrot om måneden i 2018.

Plast-indsamling
Vi tager imod rengjort plastaffald sorteret i blød og hård plast. I 2018 har vi samlet 69 poser hård
plast, og 48 poser blød plast. (Vi har i 2017 videresendt 10 sække hård plast og 15 sække blød
plast)

Fyrfadslys i aluminium
MEC tager stadig imod udbrændte fyrfadslys i aluminium, hvor vi efterfølgende fjerner stearinen.
Skønsmæssig har vi frasorteret 1-2 kg aluminium på årsbasis.

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 2018 har vi
modtaget omkring 70 telefoner. (2017: 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 genanvendes de som plastborde og bænke.
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Totalt set gennem årene er der indsamlet i alt 6669 kapsler. Som noget nyt tager vi nu også imod
tomme Nescafé Dulce Gusto 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. I 2018 er der solgt
1278 kg. Et meget flot resultat.

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 det efterfølgende sendes videre til nødhjælp ude i verden. Det har i
2018 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 2018 formidlet salg af 1281 sække (2017: 1624 sække) til haveejere, der havde brug for at
få samlet haveaffaldet til central kompostering. Det ser desværre ud til at der er et fald i antal
solgte sække i 2018.

ØVRIGT SAMARBEJDE

Energitjenesten Øst flytter ind på MEC
MEC udvider sit potentiale som Miljø-og Energicenter i forbindelse med, at Energitjenesten Øst
flyttede ind i på MEC i starten af juni måned.
Dette sker efter at Tina Faber har overtaget den daglige ledelse af dette foretagende pr. 1. marts
2018. Energitjenesten Øst yder uvildig rådgivning – til private, foreninger (f.eks. boligforeninger,
andelsboligforeninger, grundejerforeninger og lign.), mindre virksomheder og kommuner.
Vi byder velkommen til et team af kompetente og engagerede konsulenter, der står klar til at
hjælpe med BedreBolig-rådgivning, Energitjek i samlede bebyggelser og Undervisning i
energiforbrug og solceller på skoler. Tjek hjemmesiden ud hvis du vil vide mere: http://etsj.dk/
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De har nu kontor i MECs tidligere mødelokale. I forbindelse med indflytningen er der blevet
etableret et større mødelokale på MEC.

Energitjek af spejderhuse og kirker
Hans Jespersen som er frivillig på reparationsværkstedet, har en baggrund som energivejleder i
Energitjenesten. Han udførte energitjek i kirker og spejderhytter i 2018, og det ser ud til at der er
opgaver også i 2019.

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 miljø-spørgsmål.
Agendarådet har arbejdet med temaer som Hakkemosen, affald, bæredygtig byudvikling,
naturplaner for Sengeløse og Vadsby, 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.
Tina Faber repræsenterer MEC i rådet.

Den Blå container
Det ser ikke ud til at den ”blå container” (den tidligere administrationsbygning for det for længst
lukkede VEGA) kommer i anvendelse. I MEC har vi presset på for at stedet kunne komme til at
indgå i et genbrugshandelscenter sammen med den nærværende genbrugsplads på Lervangen 3.
Kommunen er i dialog med Vestforbrænding, der ejer bygningen, men meldingen her er, at ingen
tør binde økonomi og mandskab op på at tænke stort, og for alvor sikre, at her kommer et sted, der
fokuserer på oparbejdning af ressourcerne. Ideen var, at der kunne etableres en række mindre
virksomheder, der fik mulighed for at gøre brug af det, som borgerne har kasseret, men som stadig
har et potentiale i sig. I stedet vil man gøre en ekstra indsats for at gøre opmærksom på det direkte
genbrug og de genbrugssteder, der i forvejen findes i kommunen. Hvad der så skal ske med den
meget fine og stadig brugbare tidligere administrationsbygning, står hen i det uvisse.

Etnisk madskoleprojekt 2018
Onsdag den 3/10 2018, inviterede kursister og folkene bag Madskolen i Gadehavegård og
Taastrupgaard indenfor til Folkekøkken i beboerhuset i Taastrupgaard. Der er tale om en premiere
på konceptet Folkekøkken. Mere end 70 mennesker var mødt op for at smage på herlighederne.
Kokken Benjamin Marcher Carlsen har været meget imponeret og stolt over de kursister, som har
deltaget i programmet og som de sidste 2 dage har været i køkkenet for at forberede maden.
Menuen stod på arabisk hummus og tyrkisk gryderet med blandede grøntsager med og uden
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kylling, tzatziki, bulgur og tyrkisk brød med Nigellafrø. Til kaffen var der gammeldags æblekage
med flødeskum og gele på toppen. Der var en god stemning blandt alle gæsterne, som talte både
danske og udenlandske familier. Der er et stort ønske om at fortsætte med mødes med naboerne i
fremtiden til fællesspisning og lignende. Tina Faber har fulgt med på sidelinjen, og har hjulpet med
til at skaffe madvarer til kursisterne i forløbet. Derudover har MECs opgave været at sørge for PR.

Høje-Taastrup Fjernvarme
Siden 2010 har vi haft et formaliseret samarbejde med Høje-Taastrup Fjernvarme. Det indebærer,
at vi løbende afholder 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 indenfor 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. Fjernvarmeværkets økonomiske bidrag til
MEC halveres fra 2018.

Diverse
Vi har været lokalt salgssted for Grennessminde-køkkenets kogebog ”Mad for Alle”.
MEC sørger for at gøre reklame for de aktiviteter og tiltag som Grennessminde har i løbet af året
via FB, i MEC intern og på hjemmesiden.

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 max.
Miljøforsvarligt uden brug af helbredsskadende kemi og med max. Hensyn vedr. affald, vand og
energiforbrug. Efter Pia Gades afskedigelse i 2018 ligger denne opgave nu hos Birgit Lieberkind i
energitjenesten øst. Opgaven indebærer certificering og kontrol, afholdelse af kurser og PR for nye
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saloner. Arbejdet foregår i samarbejde med kemiingeniør Johan Galster. Til stor tilfredshed blandt
begge parter.
GLS – og senest Post Nord
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.
GLS 2018 antal indkomne pakker 17.095 og antal solgte pakker 248 - (I 2017 håndterede vi i alt
14.540 pakker). PostNord er forholdsvis ny aktør hos os, så der er indkommet i alt 544 pakker i
2018.

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 er fortsat 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 et stadig vigtigere samarbejdspartner. Det gælder erhvervslivet generelt men de
socialt og miljøbevidste virksomheder i særdeleshed. Vi er ind i mellem gjort brug af deres tilbud
og senest deltog vi Business Bazaren for det lokale erhvervsliv, som fandt sted på Quality Hotellet i
Høje-Taastrup. Det var en oplagt mulighed for at hilse på eller gense nye og kendte
arbejdsrelationer.

Høje Taastrup Torvs Handelsstandsforening
MEC er ansvarlig for administrationen af handelsstandsforeningen ved Høje Taastrup Torv. En
opgave, der honoreres med 150 kr. pr. medlem. I 2018 afholdt vi i maj måned et større
fællesarrangement på Torvet, hvor vi havde indbudt borgmesteren til at holde tale og det lokale
etniske musikensemble Hope stod for musikken og optræden. Denne varme fredag i maj, var der
stillet kræmmeboder op foran MEC, og REMA1000 stod for at grille pølser, medens den lokale
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fodspecialist håndterede fadølsanlægget. Grundet Ramadan, var det svært for nogle af de
erhvervsdrivende på Torvet helt at bidrage til festlighederne. Dette er der taget højde for i 2019,
hvor arrangementet lægges efter Ramadan.

Tepas Miljøhensyn
Vi har i 2017 fortsat det samarbejde vi har med virksomheden ”Tepas Miljøhensyn” hvorefter vi
sælger diverse svanemærkede rengøringsprodukter i genpåfyldt emballage.
Initiativet påkalder sig fortsat positiv opmærksomhed. Lukkede ned i 2018 – MEC opkøbte en del
af restlageret og vil fortsætte med at sælge produkterne et par år endnu.

Presse
Vi har også i 2018 oplevet en positiv opbakning fra den lokale presse, hvad angår omtale af
MECs aktiviteter. I scrapbogen er der 88 avisudklip fra Lokalavisen, Dagbladet, Vestegnen og
Sengeløse Nyt, der direkte eller indirekte relaterer til MEC.

AKTIVITETER IØVRIGT
Danmarks Naturfredningsforening, Høje-Taastrup
MEC har – også i 2018 - haft et godt samarbejde med lokalafdelingen af Danmarks
Naturfredningsforening.

Den lokale afdeling fik i oktober 2017 en bevilling på 25.000 kr. fra DNs Grønt Guld pulje. Pengene
skal gå til at pensionister – sammen med skolebørn – planterfrugttræer forskellige offentligt
tilgængelige steder i kommunen. Det er MECs tidligere leder, nu pensionist Knud Anker, der har
været tovholder på dette i 2018. MEC har taget sig af mellemregning i forhold til indkøb af træerne.
I slutningen af 2018 trak Peter Saadbye, sig fra formandsposten, og det er nu Knud Anker som er
formand for DN.

Dansk Cyklistforbund, Vestegnen
Dansk Cyklistforbund og MEC har arbejdet sammen omkring forskellige aktiviteter, hvor
interesserne har været sammenfaldende:
Cykel til Arbejde-kampagne, Store Cykeldag og Alle Børn Cykler. (Se omtale under ”Miljøtrafik”)
MEC fremviser forskelligt informationsmateriale for foreningen i forkontoret.
MEC har lagt hus til afvikling af 4 af foreningens bestyrelsesmøder.
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EKSTERNE FORENINGER TILKNYTTET
Vi har i MEC det udgangspunkt, at vi støtter dem, der støtter miljøet.
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 i 2018
43 mod (2017, 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.
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.

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 blev nedlagt i 2018.

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 .

Vegetaraftnerne
Det er Miljø- og EnergiCentret, der er ansvarlig for afviklingen af Vegetaraftnerne, der foregår hver
den sidste onsdag i måneden hos Værestedet Paraplyen. Når MEC har taget initiativ her hænger
det sammen med, at vi er bevidste om, at vores meget store kødforbrug har en negativ indflydelse
på klimaet. I stedet for at pege fingre, har vi i stedet valgt at være konstruktive og give opmuntring
til, hvordan man selv vil kunne komme i gang med denne omlægning af madvanerne.
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Vores rolle er at formidle arrangementerne, at sælge billetter og sikre, at der er frivillige madlavere.
Vi formidler info via hjemmesiden, FB og MEC intern.
Vegetaraftnerne har hver gang mellem 25-30 deltagere og ofte er der besøg af ekstern
foredragsholder, der fortæller om et emne, der kan have en forbindelse til mad og bæredygtighed –
eks. sundhed, sukker og sygdomme, dyrevelfærd, klima og mad, bier.
Hovedindtrykket er at det går godt. Der er frivillige madlavningshold af fire medlemmer, der på skift
sørger for maden. Der er en fast kerne af brugere, men hver gang dukker der også nye ansigter
op.
Det koster 40 kr. at spise med, og denne lave pris kan vi holde i kraft af den frivillige
arbejdsindsats, men også i kraft af Værestedet, der sørger for at der – via deres
abonnementsordning med Fødevarebanken – er rigelige mængder af salat til hvert arrangement.

ENKELTE ARRANGEMENTER/KAMPAGNER
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. Der er 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.
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Positive Nyheder
Posivitivenyheder.dk er en hjemmeside, som vi har haft domæneretten siden 2001. Hjemmesiden
skal fortælle positive historier om folk, der gør en positiv indsats til fordel for klimaet, miljøet,
menneskene m.v. 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 2018, 289 mennesker, mod 202 i 2017, som hver søndag aften får en venlig
mail med påmindelse om ugens positive nyheder. Siden opdateres og administreres af KA.

HENVENDELSER TIL MEC
MEC havde i 2018 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
med borgere i løbet af vores almindelige åbningstid.
Derfor gennemfører vi – som tidligere år – en registeruge i foråret og i efteråret.
Forår: I uge 13 havde vi registeruge og følgende henvendelser er talt op. Telefoniske
henvendelser 44, personlige henvendelser 86, e-mails 100, afsendte GLS pakker 30.
Det er muligt at tallene ikke helt stemmer, da der er tidspunkter, hvor der ikke er blevet
registreret, hvor man har glemt at anføre det i skemaet. (2017: 218)
Efterår: I uge 41 havde telefoniske henvendelser på 50, personlige henvendelser 337, e-mails 77,
afsendte GLS pakker 5.(2017: 149)

MEC har også haft besøg fra Rusland et par gange i 2018.
I alt 11 studerende og deres gruppevejledere fra Social Universitet i Moskva - ved Institute of
Human Civilisation gæstede MEC i efteråret, til en snak om social økonomisk virksomhed og
recirkulation. Chefen bød velkommen og gav en omvisning på værkstedet, og der blev ivrigt stillet
spørgsmål til planlagt forældelse og lignende. Ann Vikkelsø fra Energitjenesten Øst gav ligeledes
et kort oplæg om energiformer og belysning, samt hvilke opgaver en energitjeneste løser for
kommuner.” Alle var meget begejstrede, men samtidig overraskede over at man vælger at fratage
MEC sit driftstilskud, med alle de samfundsmæssige opgaver stedet også løser”, siger Tina Faber.
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Fredag den 30/11 fik huset et kort besøg af Parlamentsmedlem og Miljøkommissær i Moskva,
Zoi Zotova, sammen med Irina Bjørnø, herboende russisk skribent, foredragsholder, og lektor ved
DTU. Det blev til en kort intro til huset og en snak om affald og genbrug

Rebatt
MEC tager nu imod laptopbatterier og elcykelbatterier, som er slidt ned. Vi deltager i et projekt, der
handler om at give battericellerne et nyt liv. Folkene bag firmaet ReBatt kommer og afhenter brugte
og defekte batterier hos os. Cellerne kan fx. genbruges i powerwalls. En powerwall bruges i
forbindelse med solcelleanlæg, hvor overskudsstrøm i stedet for at blive solgt, bliver lagret på
batteriet og så bruger man batteriet om natten i stedet for at trække strøm fra kraftværkerne. Ideen
handler om at reducere CO2.

WEB-shop
I forkontoret sælger vi stadig istandsatte elektroniske produkter, som vi får forærende. Derudover
sælges rengøringsmidler i returemballage, fuglekasser, kompostudstyr, have- og kompostsække,
lommeaskebægre, honning m.v.
I efteråret 2016 etablerede vi en web-shop, hvor man primært kan købe elektroniske produkter og
tilbehør. Web-shoppen administreres af værkstedsleder Ejner Stutemeyer. Salget via webshoppen har været vigende i 2018. Vi overvejer nye tiltag i 2019.

Udlån og udlejning
I 2017 begyndte vi at udleje radonmåler. 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. I har i 2018 lejet måleren ud 3 gange.
Så tilbød vi – i samarbejde med Energitjenesten at udleje termografikamera. Det skete 1 gang.
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Det var også i samarbejde med Energitjenesten vil udlånte en kuffert med ”test-selv-boligensenergiforbrug. Det skete 2 gange.
Derudover udlejede vi mostpresse ud 8 gange.
I samarbejde med tandemklubben udlejede vi i sommermånederne en tandemcykel. Det gjorde vi
2 gange. Endelig har vi kunnet tilbyde borgere at låne et sparometer for her at tjekke om boligen
indeholder strømtyve. Det gjorde vi 4 gange.

REPARATION
Det er bedre at reparere tingene end at kassere og købe nyt. Dette har været et tema i MEC
gennem alle årene og er det stadig. Genbrugstanken lever i bedste velgående.

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. Når vi har kunnet fastholde denne aktivitet, hænger det sammen med, at vi ikke har haft
nogen nævneværdig lønudgift på værkstedet. Ved årsskiftet var 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. 10-13.00

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

Perter Surkau

Rep. Primært CD og video

Ind i mellem

Steen Brian

Rep. af elektronik primært

Man, ons, og fredag 9-12 og
tirs-tors 9-17

Christophpher Lindebjerg

PC-reparation og opdatering af

Tirsdag og torsdag kl. 7.30-

hjemmeside.

12
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Jens Ole Gregersen

Elektronikreparation

Hver mandag kl. 12-15,
fredag kl. 10-12

Torsten Michaelis

Elektronikreparation

Onsdag og torsdag kl. 12-15

Arne Hede Jørgensen

Elektronikreparation

mandag kl. 10-16

Hans Jespersen

Elektronikreparation,

Onsdag kl. 13-17

energivejledning
Jørgen Gregersen

Elektronikreparation

Mandag 10-15

Aage

Lidt af hvert på værkstedet

Hver dag

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 vil 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. Denne service tilbydes ikke i øjeblikket, da Tom er
sygemeldt.

Der blev på værkstedet gennemført 695 reparationer. (2017: 825 reparationer).

MEC'S EGEN VERDEN
Miljø- og Energicentret er en forening, der har til formål at styrke den økologiske bæredygtighed i
mere end 25 år.
I 2018 kunne Miljø-og Energicentret i Høje Taastrup fejre sit 25-års jubilæum. Mandag den 3.
september markerede MEC dagen ved en udendørs reception med kaffe og dejlig lagkage. Dagen
igennem havde man forberedt sig på at byde venner af huset, forretningsforbindelser,
samarbejdspartnere, politikere, frivillige og borgere velkommen. Solen skinnede fra en klar himmel
da den nye Centerchef bød velkommen og snart bød dagen på taler fra bestyrelsesformand, Mads
Peter Schreiber og Tina Faber. Knud Anker roste og hyldede stedets nytilkomne chef, så hun blev
helt rørt.
Dagen sluttede med at alle de fremmødte gæster fik en gave med på vejen, som tak for mange års
støtte til Miljø- og Energicentret. Vi håber på solid støtte mange år endnu.
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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 5. april blev der afholdt ordinær generalforsamling på MEC.
MECs bestyrelse, der har det overordnede ansvar for foreningen, mødes 10 gange årligt. Bestyrelsen
består af Mads Peter Schreiber (formand), Bodil Josephsen (næstformand), Ole Helding (kasserer), Ejner
Stutemeyer, Karsten Jacobsen og Mogens Jørgensen. Bjarne Bertelsen, Martin Brøndsager og Jens
Klarskov Pedersen er suppleanter.

Status på medlemmer
Der var ved årsskiftet 62 medlemmer heraf 20, der kun er lokale støttemedlemmer (2017: 120
medlemmer heraf 55 lokalt medlemsskab).

Medlemsarrangementer/tilbud

Sommerfest hos Tina Faber hvor 27 deltog.
Julefrokost for aktive medlemmer og ansatte den 24. november og 21 deltog.

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. 55 får ugentlig denne information. (2017: 63)

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 og fancy.
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I 2017 var der 11.323 besøgende. Det tal er steget støt i 2018. FB siden er blevet mere aktiv, og
Tina er flink til ofte at lægge nyheder om klima, bæredygtighed og relevante arrangementer op på
siden. Vi får mange likes og trafikken til siden stiger løbende.

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-

Ordinær ansættelse

arbejde
Heidi Ammitzbøll

Regnskabsansvarlig for

fleksjob

diverse foreninger + diverse
Ejner Stutemeyer

Elektronikreparation –

4 timer oven i pension

ansvarlig på værkstedet
Ena Kløverhøj

Diverse forefaldende arbejde

mikrofleksjob

Tom Christensen

Toms hjemmeservice

mikrofleksjob

Michael Stenander

PC og elektronikreparation

mikrofleksjob

Steen Brian Mikkelsen

Elektronik og tv

Minijobber

Frivillige – mindst en gang ugentlig:

Navn

Funktion

Kirsten Jørgensen

Pakkeshop og almen
kundeservice, og så holder
hun os i ørerne

Solveig Hansen

Kundeservice og pakkeshop

Aage Andersen

”Før-du-kasserer-værksted”

Mogens Jørgensen

Lukkevagt
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John Pallesen

Symaskinereparation

Faruk Bygmeti

Symaskinereparation

Jan Larsen

Diverse forefaldende arbejde

Vesla Andreasen

Lukkevagt

Christophpher Lindebjerg

PC-reparation

Alice

Forkontor og pakkeshop

Jens Ole Gregersen

Elektronikreparation

Jørgen Gregersen

Elektronikreparation

Torsten Michaelis

Elektronikreparation

Arne Hede Jørgensen

Elektronikreparation

Hans Jespersen

Elektronikreparation

Susanne Frantzen

Lukkevagt

Knud Anker Iversen

”konsulent”

Derudover har vi i årets løb haft flere tilknyttet i samfundstjeneste, hvor de har skullet løse
praktiske opgaver, så som rengøring eller oprydning.

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.
Dette er fra 2016 manifesteret i at foreningen har fået erhvervsministeriets godkendelse som
social-økonomisk virksomhed.
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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: 8 medarbejdere kommer i bil, en på scooter. Alle øvrige kommer med cykel,
tog eller bus.
Transport i arbejdstiden. Vi har haft kørselsbehov begrundet i reparationsservice – enten IThjemmeservice eller Toms Hjemmeservice. Derudover ærindekørsel når større ting har skullet
hentes og leveres. (Skønnet kørselsforbrug max. 500 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 genopfyldelig 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.
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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 koster mere at handle 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 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 2018 var 5752 kWh (2017: 5105 kWh). Stigningen hænger sammen med øget
aktivitetet på værkstedet og øget brug af stedet om aftenen.

Varmeforbrug
Vi har som udgangspunkt 20 graders varme.

Vandforbrug
Vandforbrug er begrænset til to-skyls toilet, og vand til opvask og rengøring generelt.
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Kopiforbrug
2018: 22.341
2017: 16.073
2016: 30.254
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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