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Blad for medlemmer af Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup
GRØNNE HANDLEPLANER FOR VIRKSOMHEDER I Høje Taastrup
Hvor langt er vi nået med Bæredygtig Bundlinje 2.0
MEC har nu været med i BB2 i over et år og det
er tid til at gøre status. MEC skal finde virksomheder, som vil arbejde med bæredygtighed i
deres forretning. Vi har her i september måned
fået 9 virksomheder indskrevet i projektet og 4 af
dem har adresse i kommunen, og 5 har adresse
i en af nabokommunerne. Derudover er vi i dialog med yderligere en virksomhed, som vi håber
melder sig til projektet inden året er omme. Vi
mangler at finde endnu 3 virksomheder, inden
projektet slutter i 2022. De 9 virksomheder fordeler sig på 6, som er fra oplevelsesbranchen:
Hedeland Golfklub, Wittrup Motel, Jespers Tovekøkken, Bautahøj Kursuscenter, Sallie’s RaceHall og Frisksnit. Fra byggebranchen har vi Finn
L Davidsen og Cph. Steel og endelig har vi PlusRen som er fra servicebranchen.

Hedeland Golfklub vil gerne være en af Danmarks mest bæredygtige golfklubber, her har
man store ambitioner, som Bæredygtig Bundlinje projektet gerne vil hjælpe dem at nå. Energigennemgangen i klubbens bygninger viste, at
det både CO2-mæssigt og økonomisk ville give
god mening at skifte klubbens to oliefyr ud med
nye løsninger. De studerende tilknyttet Innovation Pilot ordningen kom med tre bud, herunder
bl.a. en løsning med varmepumpe og solceller
samt en løsning med bioforgasning af klubbens
store mængde grøntaffald, bl.a. afklip fra banerne. Klubben vil gerne arbejde med to løsninger,
og det giver projektet også mulighed for, da de

Dygtige studerende løfter BB2 projektet
”Innovation Pilot” fra DTU Diplom, BEMstuderende fra AAU i Sydhavnen og miljøteknologer (TJEK) fra Cph Business er alle med
til at løfte projektet. Vi har mere end tre muligheder for at koble virksomhederne med dygtige
studerende fra de tre uddannelsesinstitutioner.
Studerende fra ”Innovation pilot” ordningen tilbyder virksomheder, at dykke ned i virksomhedens
nuværende forretningsgang og give deres bud
på, hvordan man udnytter virksomhedens grønne potentialer bedst. Cph Business tilbyder en
eller flere studerende i et praktikforløb, hvor de
sammen med virksomhedsrepræsentanter analyserer virksomhedens håndtering af fx materialer og kemikalier, som det er tilfældet med virksomheden Cph. Steel.
En golfklub med grønne ambitioner

kan vælge at fordele rådgivermidlerne, som er
sat af til hver virksomhed. Næste skridt er at
undersøge mulighederne for at bygge et biogasanlæg ifm. en golfklub, i så fald ville det være
første gang i Danmark.
Der er plads til flere virksomheder!
Tænker du, at Bæredygtig Bundlinje 2.0 projektet kunne være interessant for din virksomhed,
eller kender du en virksomhed, som har lyst til at
igangsætte grønne og bæredygtige tiltag, kan
man kontakte MEC. Det kunne være en tømrer–
eller murervirksomhed, som ønsker at være
leverandører til fremtidens bæredygtige byggeri,
bl.a. Svanemærket byggeri eller DGNB-mærket
byggeri. Københavns Kommune er netop en
sådan bygherre, der i stigende grad vil efterspørge virksomheder, som kan være leverandører til disse bæredygtige byggerier.
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Transport – klima og bæredygtighed
Også i klimakommunen Høje
Taastrup?
En cykeltur rundt langs kanten af
vores kommune Høje Taastrup er
på 30 km, så ingen strækninger er
lange og rigtig mange transporter
kan udføres på cykel. Vi har tre
jernbanestationer, som dækker
kommunen på den lange led. Og
en ret pæn mængde buslinjer – nok
ikke tilstrækkelige. Alt i alt bør det
være overkommeligt at lægge en
plan som reducerer CO2-udslippet
fra den ”inden-kommunale” transport til meget lidt eller ingen ting for
de fleste borgere.
Jeg deltog i en rigtig god workshop
arrangeret af Agendarådet og Klimasekretariatet i Høje-Taastrup
Kommune i august måned med det
formål at opstille ideer til fremme en
grønnere persontransport her i
kommunen. På side tretten i dette
blad omtales mange af de ideer,
der konkret kom frem og som kan
gennemføres for at forbedre forholdene og fjerne barrierer for den enkeltes beslutning om at den daglige
transport indenfor kommunen er på
cykel – det være sig til stationen,
jobbet, butikker eller venner.
Det betyder at kommunen skal prioritere cyklister i rundkørsler, i den
overordnede trafikplan i kommunen
og tilslutte sig det overordnede cykel-hoved-vejs-net i Storkøbenhavn. Kommunen har næsten ingen bakker og de største stigninger
for cykelstierne er broer over jernbane og motorvej. Modvinden kommer fra vejret og den hidtidige prioritering af nyanlæg for veje og cykelstier. Sidstnævnte kan nemt
vendes til medvind.
Fremme af konvertering af fossilbiltrafik til cykling vil styrke arbejdet
og resultaterne i mindst 4 af FN’s
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Bæredygtige byer og lokalsamfund - mål nr. 11



Ansvarlig forbrug og produktion - mål nr. 12



Klimaindsats - mål nr. 13

Cyklismen styrker sundheden, giver en renere luft og kan mindske
antallet af alvorlige ulykker. Byen
bliver mere åben, dagligdagen
mindre afhængig af avanceret teknologi. Transport af mennesker og
varer på cykel øger mobiliteten på
bæredygtig vis – for både pendlere, borgere, motionister og turister.
Cykling er bæredygtig transport
par excellence. Lokalt kan der gøres en øjeblikkelig indsats for klimaet ved at tænke cyklen ind i deres klimapolitik og -strategier og
man får straks en reduktion af
CO2-udslip.
Kommunen skal som sagt vende
prioriteringen, men vi borgere skal
også vælge cyklen i endnu højere
grad. Jeg ser udviklingen i salget
af elcykler som et signal om at vi
borgere nu begynder at prioritere
cykel højere end bil.
Lad os mødes på cykelstien
med respekt og trivsel.
Venlig hilsen
Mads Peter Schreiber
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Susanne Frantzen
For at det ikke skal være løgn, så er
Susanne også aktiv i Ældre Sagen,
hvor hun er med i deres telefonlivline, hvor hun ringer rundt til 16
mennesker for at sikre, at alt er vel.
Susanne boede med sin nu afdøde
mand på Østerbro, men i 2015 flyttede de til Torstorp, hvor to af deres tre
børn boede i forvejen . Det var ikke
alene børnene, der lokkede, men
også de fem børnebørn, som jo har
en stor plads i Susannes liv.
Den flytning har hun på ingen måde
fortrudt. ”Jeg kan godt lide at have
klanen omkring mig”.
Det var i øvrigt et tilbud om flytning,
der fik Susanne til at stoppe på arbejde kort tid efter, at hun og manden rykkede til Taastrup.

”Hvorfor er du her”?
”Det er fordi jeg har for meget krudt i
røven”. Så enkelt er det, når man spørger Susanne Frantzen, 64 år, om hvorfor hun for godt tre år siden meldte sig
som frivillig i MEC.
Det er nemlig ikke, fordi der ellers
mangler aktiviteter i Susannes liv.
Siden hun for fem år siden flyttede til
Nørreby i Torstorp, har hun nået at involvere sig i frivilligt arbejde. Hun sidder
med i den lokale afdelingsbestyrelse og
er repræsentant i den store grundejerforening, der omfatter alle boliger i
Torstorp. Så er hun med til at arrangere
bebyggelsens bankospil, og hun er med
i genbrugscentralens frivilliggruppe, og
indtil fornylig var hun også med i bebyggelsens billardklubs bestyrelse.

Hun har gennem 38 år arbejdet i
Skat som sagsbehandler og de sidste 4-5 år også som underviser, hvor
hun bl.a. underviste selvstændige
erhvervsdrivende i skatteregler.
Skat mente, at hun godt kunne fortsætte med at arbejde, men skulle
overflyttes til en afdeling i Middelfart.
Det passede hende ikke og hun fik
en fordelagtig aftrædelsesordning
som var hende tjenestemandspension inkl. tre manglende pensions år.
Hver tirsdag eftermiddag kan man
træffe denne ihærdige krudtdame på
MEC, hvor hun får brændt noget
krudt af ved at distribuere pakker i
PostNord-butikken.

VOR EGEN VERDEN

Markering af Ejners 70 års dag på MEC
Ejner 70 år
Ejner Stutemeyer fyldte 70 år den 30.
juni 2020, og derfor inviterede Miljøog Energicentret til en markering med
kaffe og kage fredag den 11. september mellem klokken 14 og 16. Rigtig
mange var mødt op for at fejre Ejner,
og Heidi havde bagt de skønneste
kager i dagens anledning.

Aage takker af
Aage takker af efter næsten 20 år
som frivillig i Miljø- og Energicentret
Aage Andersen, der gennem de sidste 19,5 år har været frivillig reparatør i Miljø- og Energicentret er nået
til det punkt i livet, hvor bentøjet og
helbredet ikke er så godt længere. I
en alder af 83 år, har han nu trukket
stikket som reparatør på værkstedet
hos Miljø- og Energicentret.
Han har igennem de sidste par år
været trofast frivillig på værkstedet,
og han er mødt op næsten hver dag.
Aage har altid haft sin faste plads i
reparationsværkstedet, og han specialiserede sig i opgaver, der krævede fingersnilde og ikke elektronik.
Aage har altid været manden med
de praktiske løsninger, lune bemærkninger og samlergen.
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Miljø- og Energicentrets leder, Tina
Klitgaard Faber vil gerne med dette
skriv rette en stor tak til Aage, for alle
de arbejdstimer og den indsats, som
han har bidraget med igennem årene.
I øjeblikket samler vi ind til en lille erkendtlighed til Aage, som han vil få
overrakt i løbet af august måned.
”Med disse ord ønsker vi Aage det
bedste”, udtaler Tina Faber.

VOR EGEN VERDEN

Tina Faber har fundet et nyt job
Det var med ærgrelse jeg modtog Tinas opsigelse i august med fratrædelse
ultimo september. Tina har været centerchef for MEC i godt 3 år, og det har
været tre år med meget store udfordringer.
Centret er et sted, der er åbent for frivillige og gode mennesker på kanten af
arbejdsmarkedet. Centret er et sted, hvor der ikke kan skabes økonomisk kommercielle resultater – vi er en socialøkonomisk virksomhed.
Det har Tina været god til at håndtere og fortsat udvikle, så vi trods midtvejs at
være lukningstruet på grund af bortfald af bevillinger, nu igen er en stabil virksomhed med langt mindre basisbevilling, end da Tina kom til. Godt gået.

Vi (bestyrelse, medarbejdere og frivillige) misunder eleverne på Vestegnens
Privatskole, at det nu er dem, der får fornøjelsen af Tina.

v/ Mads Peter Schreiber, formand

Tina Faber var i 2018 med til at markere Miljø- og Energicentrets 25 års jubilæum.

Udspil og medspil

DNs Landsindsamling af affald i hele landet
DNs store landsindsamling af affald
skulle have være afviklet i april, men
coronaen fik sat en stopper for det.
Den blev derfor udskudt til lørdag den
19. september. Således også i HøjeTaastrup, hvor vi går til den med start
fra seks forskellige indsamlingssteder:

Medborgerhuset i Taastrup

MEC

Hedehusene station

Fortet i Vridsløsemagle

Sognegården i Sengeløse

REMA 1000 i Fløng.

grupper som ”Skidt og skridt” og ”skridt
og affald” gået mange kilometer i den
rene naturs tjeneste.

Alle steder med start kl. 11 og med
indsats 1 1/2 time frem.

Indsamlingen den 19. september er dog
noget særligt. Her håber vi for alvor at
kunne få sat ren natur og bymiljø på
dagsordenen.
Ønsker man at deltage et af stederne,
kan man sikre sig ved at skrive til
kai@mec-ht.dk, men man kan også
bare møde op.

Ikke al affaldsindsamling i dronningeriget så gik i stå i april. I en lang række
kommuner tog folk selv initiativ og via
Facebook– sikrede, at der blev informeret om, hvem der samlede skrald
ind hvor. I virkeligheden blev der med

Også i Høje-Taastrup blev der individuelt samlet ganske meget affald ind. Her
var MEC behjælpelig med at udlåne indsamlingsudstyr.
Ren By initiativet kom dog på benene
igen, så der i juni, juli og august er blevet samlet skrald i såvel Taastrup som
Fløng.

Indsamlingen ifm. Ren By foregik bl.a. langs Roskildevej. Her var fire i gang - bl.a.
Ole P. på billedet - og de indsamlede 8 sække på 1 1/2 time.
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MEC samler stadig
på dåseringe
Nogle gange kan man få indtryk af, at MEC
er det eneste sted på Sjælland, der tager
imod dåseringe. I hvert fald kommer der
henvendelser langvejs fra med ønske om
at komme af med indsamlede dåseringe.
Det er Tom Christensen – der er frivillig på
MECs reparationsværksted - der sørger
for at få solgt dåseringene. Det sker på Metalbørsen i Glostrup, hvor de sælges til
dagsprisen for højkvalitets-aluminium. Pengene afleverer han til vores bogholder Heidi Ammitzbøll, der sørger for at de overføres til Inner Wheels humanitære fond. I
2019 fik de i alt 4601 kr. ud af det.
Fonden sørger for, at pengene investeres i
projekter i Thailand, der hjælper folk, der
har fået amputeret et ben (enten mistet
pga. at de har trådt på en mine eller pga.
slangebid). Man kan læse mere om deres
indsats på www.daaseringe.dk.

Kort grønt nyt
Positive Nyheder
41 mennesker har tilsammen givet et tilskud
til at dække de udgifter, der er forbundet
med at udgive Positive Nyheder. De har alt i
alt givet 4869 kr. Det er vi glade for, idet det
er nok til at dække, hvad det koster at drive
hjemmesiden og de udgifter der er forbundet med abonnementer på diverse medier—
primært digitale.
Positive Nyheder fortsætter således et år
mere.
Alle kan bede om at få ugens 10 positive
nyheder leveret pr. mail hver søndag. Hvis
man ønsker det, skal man skrive til kontakt@positivenyheder.dk,

Stop madspild på vej til Hedehusene
Nu har Café Paraplyen gennem godt et år
været vært for Stop spild af mad. Det har
været en succes, idet mellem 60-80 mennesker hver mandag og onsdag har kunnet
komme og hente overskudsmad, som butikker har måttet kassere.
Seneste nyhed er, at det tyder på, at der
kommer en aflægger i Hedehusene. Det
sker på initiativ af ”Den skabende By” der er
et bredt initiativ der vil sikre større grad af
positive aktiviteter i Hedehusene. Hvornår
det for alvor kommer i søen vides endnu
ikke, men en af de drivende kræfter Faustian skal i praktik i stop madspild hos Paraplyen - og det er dog en start.

Har I hørt?
En benprotese kan betyde, at et menneske
igen kan blive selvforsørgende og få forøget livsværdi.

Malmø Kommune har i deres nyeste møbeludbud lavet et udbud på udelukkende genbrugsmøbler, herunder redesign og reparation af egne møbler, logistikløsning samt
køb af genbrugsmøbler fra leverandør.
Interessant hvis ”Klimakommunen + HøjeTaastrup” gjorde det samme!!

v/KA

Udspil og medspil

Der er stadig penge i Natur og Miljøpuljen
”Helges Have” hedder et grønt område i Sengeløse. Det er en grøn oase,
som ligger i tilknytning til Jacalaspejdernes hytte og ikke langt fra skolen og institutionerne. Initiativet kaldes
for ”Grønt forsamlingshus”, og ønsket
er at styrke muligheden for, at flere
kan have glæde af at bruge området.
F.eks. søger de om en udendørs pizzaovn og bedre informationsmuligheder på stedet. De har planer om forbedringer på 37.000 kr. Så mange
penge kunne agendarådet dog ikke
give, men de fandt 14.000 kr., som
spejderne kunne råde over.

Der er en sidste ansøgningsrunde for Natur og Miljø-puljen, hvis man har en god
grøn ide. Næste ansøgningsfrist er den
12. november. Man vil få svar inden 1.
december. Ønsker man at søge skal man
skrive en velbegrundet ansøgning og stile
den til arnelar@htk.dk.
Man kan læse mere om puljen her:
https://www.htk.dk/Om-kommunen/Infoom-kommunen/Nyhedsliste/Nyansoegningsrunde-til-natur-og-miljoepulje

Helges Have indbyder til,
at der skal etableres et
”grønt forsamlingshus”

Status på MECs elektronikværksted i en tid præget af
Corona
MECs reparationsværksted har været meget berørt af coronakrisen, og er det stadig
især nu, hvor smittetallene er stigende. Siden marts måned har vi oplevet et fald i
antallet af reparationer, pga. krisen, men der har dog været en del aktivitet at spore.
Mange af vore elektronikkyndige frivillige har i perioden været forbi MEC for at tage
reparationer med hjem, hvor de så har siddet hjemme og arbejdet. Dog har mange
helt valgt at blive væk i perioder, enten grundet sygdom i nærmeste familie, eller fordi
de har været bange for at blive smittet på MEC. Coronakrisen har betydet, at nogle
reparationer har taget længere tid end forventet, så i visse kategorier er der nu ventetid på op til 2 måneder. Det gælder dog ikke kaffemaskiner og køkkenmaskiner. Vi
modtager gerne it-opgaver.
MEC har derfor måtte tage sine forholdsregler, så alle frivillige og ansatte på MEC
har adgang til handsker, mundbind og afspritningsmidler, så alle kan føle sig trygge,
når de færdes på MEC.
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Grøn salon

Biavlere i ”ghettoen”
I Taastrupgaard har de et grønt hjørne.
Her kan beboerne mødes for – i højbede
– at dyrke forskellige grøntsager. Det er
der en del, der gør. Sammen med grøntsagerne er der fem bistader. De har stået
tomme de sidste par år, men i 2020 kom
der gang i dem takket være et samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og et par
eksterne bi-venner. Der blev lavet et mindre bilaug bestående af seks beboere –
4 kvinder og to mænd. Alle dansktyrkere.
Nu er den første honning høstet. Det
blev en god høst med 56 kg god og velsmagende honning. De seks biavlere har
hver fået 5 glas, mens resten er solgt til
andre beboere under betegnelsen
”ghetto-honning”.

Den er nærmest revet væk og de overskydende penge er indgået i afdelingsbestyrelsens pulje, der skal dække udgifterne.
Selvom staderne stod der fra et tidligere
”integrationsprojekt,” så har det alligevel
krævet udgifter til f.eks. nye bifamilier, ny
slynge og nye tavler.
I slutningen af august er der så anden
høst, og her er der heller ikke usikkerhed
m.h.t. afsætningen på ghettohonningen.
Tværtimod frygter de lokale biavlere, at der
er honning-interesserede, der ikke når at få
del i den lokale honning. Den vil således
være rationeret.
Der er enighed om at bilauget fortsætter i
2021, idet der i sæsonen er blevet flere
kyndige biavlere. Hvorfor interessen er
skærpet, er der ikke afklaring på endnu.

Udspil og medspil

Den skabende by - et løft til Hedehusene
Den skabende By i Hedehusene har igennem en årrække arbejdet med forskellige spændende lokale projekter, der kobler byen og dens mange borgere sammen på nye måder. Der er fokus på tillid, nye relationer og samskabelse. Temaet er fra min by til vores by, således at fortid, nutid og fremtid giver helt ny mening. Mere Liv i Hovedgaden!
Det startede den 30. oktober 2016, hvor
5. klasserne på Charlotteskolen rykkede
ind i den nedlagte Nordea filial i Hedehusene Hovedgade (nuværende bibliotek) .
En veloplagt borgmester var mødt op og
indledte den to uger lange skoleworkshop
med en udfordring: Hvordan får vi mere liv
i Hovedgaden? En udfordring som kommunen selv tager ganske alvorligt, men
som borgmesteren sagde til eleverne
“måske er der behov for nogle friske og
yngre øjne på byens udfordringer?"
Det gjorde de så, og der kom en række
forslag på banen, som man efterfølgende
kunne stemme på. Vinderforslaget blev et
gadekøkken, som stadig er på banen og
med til at kaste mere liv over Hovedgaden
ved forskellige lejligheder. Et gadekøkken
der er planer om, at andre foreninger kan
leje.
Gadekøkkenet - og den skabende by skal spille sammen med hovedgaden, der
er i krise. Der er op til flere tomme butiks-
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lokaler, som Den skabende By arbejder
for ikke skal stå tomme og ubrugte, men
som - indtil de kan lejes ud - skal fyldes af
liv. Lige nu er der to tomme butikslokaler,
som den skabende by ”har sat sig på”.
Derudover har den skabende by kastet
en række andre initiativer af sig, der skal
styrke byen. Det gælder f.eks. byhaver
placeret ved Charlotteager, som er åbne
for hele byen, og hvor der nu er venteliste, en fodboldbane, der kan flyttes rundt
og bruges ved festivaler o.l. Banen er lavet i samarbejde med lokale håndværkere. Det seneste er, at de nu arbejder for
at lave en lokal afdeling af Café Paraplyens ”Stop spild af mad” i Hedehusene.
”Den skabende by” har sit udspring i det
boligsociale arbejde i Charlottegårdsområdet, og det vil da også være her,
man skal henvende sig, hvis man ønsker
at vide mere eller være aktiv. Følg dem
på deres Facebook-profil ”Den skabende
By 2640 Hedehusene” .

Udspil og medspil

Når man nu alligevel cykler turen….
REMA 1000 har gennem et par år
haft et meget populært og miljøvenligt initiativ, som for alvor er blevet
boostet under coronakrisen.
Det er i virkeligheden ganske enkelt:
Når du alligevel skal til din lokale
REMA1000 butik for selv at handle,
så kunne du jo også tage varer med
til naboen.
Der er tale om et godt bæredygtigt
princip om at styrke den lokale handel.
Kort transportvej
Her er transportvejen meget kortere
og den foregår - ifølge REMAs opgørelse - i 90% af tilfældene på cykel
eller til fods.
I øvrigt viser et pristjek foretaget i
Politikken at online-leveringer af
REMA 1000 er den billigste. En sidste god ting er, at det styrker fællesskabet i lokalsamfundet, da leverancen kan være en god anledning til, at
lære nye mennesker at kende.
Vigo.dk styrer
Det hele er bygget op omkring
app’en ”Vigo.dk”, som formidler kontakten mellem den, der tilbyder at
hente, og den der har brug for at få
noget hentet.

REMA 1000 på Høje Taastrup Torv er en
af de involverede butikker, og her ytrer
købmand Martin Dehn stor tilfredshed. Han
konstaterer at de i forbindelse med coronakrisen har oplevet en markant fremgang
i antallet af brugere af app’en Vigo.dk.
Martin Dehn siger, at butikken under coronakrisen i april oplevede en markant tilbagegang i omsætningen. Nemlig den omsætning, der var knyttet til de mange pendlere, som nu ikke længere benyttede tog
og bus. En del af den tilbagegang er blevet
modvirket af den øgede interesse for
”Vigo”.
Han fortæller om den lokale opbakning at
pr. juli måned var der registreret 1.070

digitale kunder og 453 digitale indkøbere i butikken i Taastrup. I samme måned blev der leveret 252 opgaver. (På
landsplan har mere end 250.000 hentet
appen).
Stop spild af mad alle dage
Når vi alligevel er inde på bæredygtigheden fortæller han, at butikken nu hver dag
har aftale med lokale aftagere af mad, der
ellers ville være blevet kasseret, fordi sidste salgsdato er for tæt på.
Blandt aftagerne er Stop Spild af mad på
Paraplyen i Taastrup, der henter mad hver
mandag og onsdag.

Udspil og medspil

Naturens ildsjæl i 25 år
Naturen i Høje-Taastrup har en god ven. Han hedder Claus
Dahl, og han kunne i august fejre sit 25 års jubilæum.
være rar at bo i; der skal være fokus på
kvalitet, kunst, mødesteder og rekreative
muligheder, og det prøver vi at forfølge i
vores arbejde.
Hvad kan vi gøre på nye måder?
– Som grønne fagfolk skal vi have fokus
på de muligheder, der er i planlægning og
vi skal sikre, at de grønne indgreb står
stærkt i kommuneplanen, i lokalplaner og
strategisk planlægning i det hele taget. Vi
skal blive endnu bedre til at brande og
formidle de muligheder, som de grønne
anlæg og faciliteter giver, og særligt til at
lave gode oplæg, der kan understøtte dialogen med vores politikere. Mødet mellem
politik og vores grønne faglighed er vigtig,
og jeg tror vi har en positiv medvind, som
vi skal bygge videre på.

MEC har gennem årene været rigtig glad for
at arbejde sammen med Claus.
Han er ikke nogen trist og tør embedsmand.
Han er manden med visioner for sin kommune. Vel og mærke ikke bare på papiret. Han
gør en ihærdig indsats for at få dem ført ud i
livet. Et konkret eksempel er det rekreative
område Røjlegrøften i kommunens syd-østlige
ende.
For at få lidt mere fornemmelse for jubilaren
følger her et interview han i 2018 gav til
Parkognatur.dk.
Hvor er dit faglige fokus?
– Vi bygger og fortætter vores byer, men ofte
prioriteres hensynet til, at byen skal være for
mennesker, ikke. De store højhuse i vores
største byer er symboler på det. Der må ikke
være et modsætningsforhold mellem byggerier, infrastruktur og mennesker. Jeg mener, at
der skal være liv mellem husene, og byen skal
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Hvor er der inspiration at hente?
– De amerikanske byer Seattle og Portland er på mange områder inspirerende i
forhold til at udvikle grønne byer og plante
træer. Portland har fx gennemført et projekt, hvor 1.200 gader er udviklet fra
”Grey to green”, hvor der bl.a. er plantet
80.000 træer og etableret 200.000 m2
grønne tage.
Og Seattle har absolut været en af verdens foregangsbyer, når det handler om
grøn regnvandshåndtering i meget stor
skala. Det har sparet store investeringer i
kloakker.

Udspil og medspil

Chef for bæredygtig trafik
Der skal ske et paradigmeskift i synet på
cykling, hvis Høje-Taastrup skal gøre
noget ved det høje CO2-udslip på transportområdet. Så bastant ytrer en arbejdsgruppe, der har afgivet høring til kommunens kommende klimaplan, sig. Som de
siger: ”Der er behov for en ny samlende
overskrift, der hedder: ”En grøn, klimavenlig og sund hverdagskommune”.
Det vil indebære, at cyklens status som
det transportmiddel, der rummer det hele, skal opgraderes. Dette vil kræve en
politisk beslutning, som direkte ændrer
arbejdsbeskrivelsen for vej- og park
chefen til at være ”chef for bæredygtig
trafik”. Dette indebærer en række nye
signaler, der peger i en ny retning:
Stop for chikaner mod cyklister
Eks:
I rundkørsler skal der ikke være fire hajtænder for cyklister. De skal have fri passage, og bilerne må holde tilbage (eks.
rundkørslen ved Vejtoften – Sydskellet)
Cyklister skal ikke aktivere grønt lys i lyskryds. Det skal udløses automatisk.
Bommene skal have den lovpligtige afstand, så man vil kunne passere også
med cykelrickshaw og Christianiacykel
(bomafstand målt til 90-100 cm. hvor der
skal være min.150 cm).
Ved lysregulering bør cyklister ikke skulle
vente på grønt lys efter bilisterne (som
det sker ved krydset Halland Boulevard –
Øtoftegårdsvej)








trafiksituationer undgås.
Lav 2 – 1 veje på villaveje uden cykelsti.
Det indebærer, at der laves cykelbaner i
begge sider, mens der kun er en bilbane
(jfr. 2 – 1 vejbane ved Vridsløsemagle).
Det skal være nemt og sikkert at komme
frem på cykel.
Forkørselsret til cyklen ved lyskryds
(mulighed for at cykle i begge retninger
ved lysskifte – eks. kendt i Enshede i
Holland)
Særskilt grønt lys for cyklister (kendt fra
Greve – skolen ved stationen)
Grøn bølge for cyklister (kendt i Albertslund ved Vridsløsevej, hvor der er rødt
lys for lastbiler, når der kommer en cykel)

Cykel som en del af en koordineret indsats
Sundhed: Cyklen bør i langt større omfang
indtænkes i kommunens sundhedsstrategi
(eks. ”cykling på recept”).
Aftale med lokal cykelhandler (Fri Bike Shop)
om mulighed for, at bilister kan teste en elcykel i en måned mod at lade bilen stå.
Stærkere prioritering af cykelstiudbygning herunder at fremme supercykelstier (i første omgang indenfor kommunegrænsen).
Hvis byrådet signalerer, at cykling har høj status - også i praksis, så vil det have en positiv
effekt i forhold til borgernes mod på at benytte
cyklen i større omfang..
Det opleves som chikane mod cyklister når afstanden
mellem bommene er mindre end lovens anbefalinger
(her: jernbanealle til Parkvej).

Gør brug af cykel tryg
Omfanget af cykeltyverier er dramatisk.
Det er muligt at begrænse dette ved en
meget bevidst indsats – primært rettet
mod parkering ved stationer (eks. bedre
belysning, stikprøvekontrol, overvågning,
gennemgang af aflåsningsmuligheder).
Vi bakker op om en samlet kommunal
henvendelse til DSB med ønske om flere
vogne med plads til cykler.
Cykel som førsteprioritet

Ved skoler: Lav bilfri zoner omkring
skoler, således at man som forælder i bil tvinges til at sætte barnet
af i passende afstand så farlige

Arbejdsgruppen bestod af: Søren Grøn, Ken Patrick
Petersson, Mads Peter Schreiber, Thomas Iversen og
Knud Anker Iversen
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Entreprenørskab i udsatte boligområder
Høje-Taastrup Kommune er sammen
med to svenske kommuner (Landskrona
og Helsingborg) med i et Interreg-ØKSprojekt, der undersøger forholdene for
iværksættere i kommunerne. Formålet
med undersøgelsen er at få viden om forskellige initiativer for iværksættere både i
Høje-Taastrup Kommune og i resten af
Europa – dette for at vurdere, hvilke initiativer, der vil kunne skabe øget iværksætteri udsatte boligområder.
I forbindelse med projektet har vi lavet en
uddybende beskrivelse af Miljø- og EnergiCentret. Denne beskrivelse skal bruges
i en workshop, hvor udvalgte initiativer,
indsamlet fra Høje-Taastrup, Landskrona,
Helsingborg og andre udvalgte europæiske initiativer, vurderes, ift. hvilke, der vil
kunne gøre en forskel i udsatte boligområder.

Initiativet bliver også en del af et afsluttende
formidlingskatalog.
Miljø- og EnergiCentret er derfor også valgt
ud, fordi vi kan se muligheder i organiseringen og partnerskaber, som kan inspirere andre lande eller kan inspirere til nye partnerskaber i Høje-Taastrup Kommune.
Miljø– og Energicentret glæder sig til at være
en del af dette fællesskab, og være med til at
skabe nye rammer for udsatte unge i kommunen.

Beboerdrevne fællesskaber i almene boligområder

GoMore i Høje-Taastrup
Delebilklubben i Høje-Taastrup måtte
lukke i 2018. Der var simpelthen for få,
der ville gøre brug af en bil, der var til
deling.
Det er dog ikke, fordi deleprincippet,
hvad angår biler som sådan, er yt.
I stedet fremstår ordningen GoMore,
som et godt alternativ for folk, der godt
vil dele deres bil og tjene på det, og for
folk uden bil, der indimellem har brug
for en bil.
Med en GoMore ordning melder man
sig ind, og bliver linket bilejer til bilforbruger.
Alene inden for Høje-Taastrups kommunegrænse findes der 20 bilejere,
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der stiller deres bil til rådighed med priser fra
195 kr. til 800 kr. for min. fire timer. Udover et
vist antal frie kilometer skal man, som låntager sørge for at få tanken fyldt op før aflevering.
Betaling - der også omfatter forsikring—
formidles via GoMore, der tager et pænt
administrationshonorar.
GoMore ordningen kan ikke fuldt ud erstatte
delebilsordningen - f.eks. er der ikke økonomi
i helt korte ture og korte lejemål, men der er
alligevel tale om et godt alternativ til den, der
kun har et begrænset behov for individuel
transport, ligesom det er et godt tilbud til den,
der har en bil stående i garagen 90% af tiden.
Man kan læse mere på www.gomore.dk.

Udspil og medspil

Tid til at hylde kålen
I weekenden den 19. og 20. september
har de på naturplanteskolen besluttet at
hylde kålen.
Det sker ved et omfattende arrangement (se
program nedenfor).
I sin hyldest til kålen skriver Aiah Noack,
leder af Naturplanteskolen:
Måske er kål umoderne, upopulær,
Arbejdskrævende, og børn synes at de giver
luft i maven.
Men kål er også vores fantastiske historiefortælling, der går årtusinder tilbage, og har
fyldt i vores fælles nordiske madtradition
igennem århundreder. Kålgårde, kålhoveder, kåldolmere, kålpølser, kålchips.
Kål er vores vigtigste grønne vintergrøntsag.
Den er i det hele taget vores vigtigste grøntsag. Den
er fuld af vitaminer, mineraler, klorofyl, og

andre næringsstoffer. Der findes mange af
dem.
Rødkål, blomkål, hvidkål, grønkål, samt broccoli og rosenkål, dem kender vi. Og der er
mange flere!
Her på Naturplanteskolen er vi ikke bange for
hverken prutterne, eller de hvide sommerfugle,
der fylder kålene med deres æg og larver. Vi
samler nemlig på gamle flerårige kålsorter, altså dem der får flere eller mange år på bagen
og kommer igen år efter år.
Først troede vi, at der kun eksisterede en enkelt type ,der var bevaret for eftertiden, nemlig
Daubenton, der af nogle kaldes flerårig grønkål. Den hedder rettelig ”flerårig havekål ’Dau
Benton’”. Men mere granskning og flere
kontakter i det især engelske plantesamlermiljø gør, at vi nu har 13 flerårige sorter, heraf tre
af sorterne til salg, og resten i opformering.
Derfor inviterer vi til Kålens dag for at fejre
denne grøntsag og fortælle dens historie til
nørder den ene dag, og ganske almindelige
madglade familier den anden dag.

Lørdagen er for familierne
Hyggeprogram kl. 10 – 16
(foreløbig program)











Mød en monsterkål og hør dens
historie
Kålsommerfugle, æg og larver og
hvorfor de er helt ok
Kålsmagsprøver
Kålmad i pizzaboden og cafeen
Kålkramning og fermentering af
kål
Kåldyrkning i moderne kålgårde
fra A til Z
Tilbud på kålplanter og stort udvalg af flerårige kål til sol- og
skyggedyrkning
Kålhovedkonkurrence for voksne
Rosenkålkonkurrence for børn

Gratis og ingen tilmelding

Søndagen er for kål-nørderne: kursusdag
Kursusprogram kl. 10 – 16.00
Kl. 10 Ankomst. Kaffe/te og croissant
Kl. 10.15 Aiah Noack: velkomst og orientering
Kl 10.30 Mandy Barber: My UK experiments and experience with historical perennial kales and other similar vegetables
Kl. 12.00 Frokost med kål og årstidens grøntsager i
centrum
Kl. 13.15 Aiah Noack: Rundvisning i den spiselige have med flere slags kålgårde og -bede med kål og flerårige spiselige planter i øvrigt
Kl. 14.15 Kaffe og kage
Kl. 14.30 Svend Erik Nielsen: Kålens betydning og
udvikling i dansk grøntsagshistorie igennem tiderne
Kl. 15.30 Afslutning og salg af planter mv
Kursusafgift pr deltager kr. 1100,- inkl. frokost og kaffe/te
Tilmelding på www.naturplanteskolen.dk
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Det biobaserede samfund - et godt bidrag til klimaet
Professor Lene Lange* vil mandag den 26. oktober kl. 19-21.30 komme til
Medborgerhuset i Taastrup.

Hun har fem bud på klimaløsninger,
som hun vil uddybe:
1. Full speed ahead for biobaseret
brændstof til jetfly, containerskibe
og lastbiler. Våd og beskidt biomasse kan bruges til energi for tung trafik,
hvor el ikke er muligt: Teknologierne
er parate til opskalering. Sektoren er
parat til at aftage. Nu skal rammebetingelserne på plads! Vi skylder de
unge, at de kan tage ud uden dårlig
samvittighed; for at blive klogere og
for at bidrage til en bedre verden.
2. Prioriter udnyttelse af lokale
proteiner og udvikling af tarmsunde ingredienser: fr a gr æs, Quinoa,
ærter, bønner; fra raps-pulpen der er
tilovers efter olieekstraktion; fra søstjerner, muslinger; og fra svampe,
bakterier og insekter, dyrket på spildstrømme. De fibre der er til rest efter
lokal protein produktion, kan omdannes til tarmsunde foder- og fødevareingredienser og nye alternative tekstilfibre. Det kan skabe jobs, og øget indtjening, sundhed og bæredygtighed.
Ikke mindst kan soja-import fra Syd
Amerika reduceres; og udvikling uden
for de store byer styrkes.
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3. Plant træer i hobetal for at øge
CO2 optaget og få gang i jordreformen så
den klima-negative dyrkning af lavtliggende
marker stoppes hurtigst muligt. Udvikl nye
typer skovdrift i Danmark: Den attraktive
uberørte skov og den klima- og biodiversitets
-fremmende brugs-skov.
4. Udvikl effektiv fiber-mølle teknologi til
genbrug af bomuldsfibre fra kasseret tøj og
udvikl brug af fibre fra græs, halm og træaffald. Udvikl dyrkning af de smukke nordiske
fibre, hør og hamp. Understøt herved forbrugerens mulighed for et bæredygtigt tøjvalg,
samtidig med at vi styrker dansk mode og
design (Danmarks fjerde største eksporterhverv), der via nye typer af materialer, produceret på basis af bæredygtige, lokale fibre kan
gå forrest i at transformere branchen.
Skab ny produktion i Danmark ved at
bruge biologiske genbrugsressourcer som
råvarer. Effektivt indsamlet plastik, tekstil
og ”affald” fra have & park, bygge- og bilindustri kan bruges cirkulært til at producere ny
plastik, tekstil etc. I stedet for at transportere
store mængder af affald kan vi i Danmark
udvikle teknologier til at opgradere disse ressourcer lokalt.
Alle er velkomne til arrangementet, der er
arrangeret af Alternativet i samarbejde
med S, SF, Ø og 3F.
*Ph.d. & Dr.scient.pol.; Professor (tidligere) på både
KU, AAU og DTU; nu egen Virksomhed. Medlem af Det
Danske Bioøkonomipanel, Vice Chair for BBI Scientific
Committee (rådgivende til EU Kommissionen), medlem
af Verdensnaturfonden, WWF´s Videnskabelige Udvalg, af L&F´s tænketank ”Future Farming”, og af Fødevare-Tænketanken ”Frej”; var også med i 3F´s
Grønne Tænketank
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Der sker altså meget på Naturplanteskolen
Man kan godt blive noget forpustet hvis
man skal remse alt det op, som foregår
på Naturplanteskolen i Stærkende.
(NPS).
Naturplanteskolens ejer, Aiah Noack, har
ikke ligget på den lade side m.h.t. at skabe opmærksomhed omkring stedet.
Der har været afholdt indvielse af en
udendørs pizzaovn, der har været afholdt
et velbesøgt arrangement om
biodiversitet i haven, høstmarked og afholdt en række kurser, der rettede sig
mod haveejere, der ville lægge haven om
til flerårige planter.
Gennem hele sommeren har Naturplanteskolens venner afholdt haveskole, hvor
interesserede kunne få fingrene i mulden
og så - uge for uge - plante grøntsager
uden brug af spade.
Naturplanteskolens venner har i øvrigt
fået en ny hjemmeside.
www.naturplanteskolensvenner.dk og
er meget modtagelig for nye medlemmer
(200 kr./år).

Udover at ganske mange mennesker
involveres, informeres og køber ind, så
har kredsen omkring NPS med Aiah i
spidsen gjort en meget aktiv indsats for
at få etableret en sø på området og få
anlagt hügelbede beregnet til at plante
frugttræer. Et initiativ, der er gennemført
med støtte fra Friluftsrådet, der har fået
øje på det visionære og friluftsvenlige
sted.
NPS har klaret corona-krisen med bravur og har - under hensyn til Covid19
restriktionerne - haft en rigtig god sæson.
Ganske mange haveejere benyttede
kravet om hjemmearbejdsplads til at kigge lidt mere på, om ikke der manglede
noget i haven. Det betød, at NPS fik
markant flere besøgende end i samme
periode sidste år.
Læs mere her
www.naturplanteskolen.dk

Cyklistnyt

MEC og trafiksikkerhed på skolerne
Grundet corona flyttes de traditionelle møder med nye forældre ved skolestart omkring sikker skolevej og trafiksikkerhed
frem til foråret 2021 i forbindelse med skolernes årlige trafikprøve.

Alle børn cykler
Kampagnen er godt i gang og lige pt. er 64
skoleklasser tilmeldt i HTK. Den skoleklasse som vinder i år, bliver inviteret til at modtage vinderpokalen ved Høje-Taastrup
Rådhus, hvor borgmesteren tager imod vinderklassen mandag den 19/10 klokken
10.00.

det er gavnligt for hjernens struktur og
funktion samt børn og unges kognitive
funktion. Forskerne konkluderer også,
at fysisk aktivitet hos børn og unge er
med til at forebygge kroniske sygdomme hos børn og unge og anbefaler, at
børn og unge benytter sig af aktiv
transport som gang og cykling til og fra
skole, hvor der peges på cykling som
mest effektivt. Endelig peger rapporten
på, at der er en stigende opbakning til
cykel-kampagner, og mange børn giver udtryk for, når de bliver spurgt, at
de hellere vil cykle til skole end at blive
kørt.

Hvorfor er det vigtigt at cykle?
Fysisk aktivitet før, under og efter skoledagen er vigtig, da det sikrer en større sundhed. Det sikrer bedre trivsel, hvis aktiviteten
udføres i sociale sammenhænge. Og det
forbedrer børns præstationer i skolen, fordi

Naturlægemidler
Økologisk makeup og kropspleje
Økologisk fødevarer
Glutenfri og laktosefri fødevarer

Bytteservice + bonuskort
Udbringning af varer
Taastrup Hovedgade 82, tlf. 43 52 23 24
Åbent dagligt kl. 10.00 - 17.30 , Lørdag kl. 10.00 - 14.00
Husk vores bonuskort: få et stempel for hver gang du køber for 300 kr.
10 x stempel giver gratis varer for 200 kr.
www.taastruphelsekost.dk
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Vor egen verden

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

Navn

funktion

Hvornår er de her?

Tina Faber

Daglig ledelse, grøn guide-arbejde

Alle dage (har dog sidste arbejdsdag
den 22/9)

Heidi Ammitzbøll

Regnskabsansvarlig for diverse foreninger + diverse

Tirsdag, onsdag og fredag

Ena Kløverhøj

Diverse kontor og service

Kl. 9-13 undtagen tirsdag og onsdag

Kirsten Jørgensen

Hjælper til i pakkeshop og går til hånde

Typisk onsdag - ellers efter aftale

Solveig Hansen

Tager imod kunder, udleverer pakker
og sørger for opvasken

Alle dage

Kim Finsen

Medhjælper i pakkeshop, på forkontor onsdag mellem 13-18 (og når vi lige
og alt-mulig mand
står og mangler en i pakkeshoppen)

Jan Larsen

Diverse forefaldende arbejde

Mandag, onsdag og fredag kl. 10.0012.00

Mogens Jørgensen

Lukkevagt

Torsdag kl. 13-18

Knud Anker Iversen

”Konsulent”

Ind i mellem

Ellen Sassersen

Kundeservice, passe pakkeshop, tage imod besøgende o.l.

Onsdage kl. 9-12

Alice

Telefon, pakkeshop, gæster

Mandag 9.30-13

Suzanne

Pakkeshop og ad hoc opgaver

Tirsdag 13-18

Værkstedet
Navn

Funktion

Hvornår er de her?

Ejner Stutemeyer

Elektronikværkstedet og pakkeshop

Ons. kl. 12-15, fre. kl. 10-13

Michael Stenander

PC-reparation + IT-hjemmeservice

Tirs. og tors. kl. 12-15

John Pallesen

Symaskinereparation

En gang om ugen ca.

Faruk Bygmeti

Symaskinereparation

Mest om lørdagen

Christophpher Lindebjerg

PC-reparation

Kommer ikke i øjeblikket grundet
coronakrisen.

Jens Ole Gregersen

Elektronikreparation

Arbejder hjemmefra grundet
coronakrisen

Torsten Michaelis

Elektronikreparation

Onsdag og torsdag kl. 12-15

Arne Hede Jørgensen

Elektronikreparation

mandag kl. 12-17

Hans Jespersen

Elektronikreparation, energivejledning Onsdag kl. 13-17

Jørgen Gregersen

Elektronikreparation

Arbejder hjemmefra grundet corona
krisen

Aage Andersen

Diverse hjælp

Næsten hver dag

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

HVAD SKER I OG OMKRING
MILJØ- OG ENERGICENTRET I
september - november 2020
Lørdag den 19. september
og søndag den 20.9
kl. 10-16:
Kålens dag fejres i Naturplanteskolen. Læs mere på
www.naturplanteskolen.dk
Lørdag den 19. september
kl. 11-12.30:
Affaldsindsamlingsdag med
start 6 forskellige steder i
kommunen. Tilmelding
kai@mec-ht.dk. Arr. DN.
Mandag den 28. september
kl. 17-19:
Generalforsamling i ”Den skabende By”. Butikken Hovedgaden 490.

Mandag den 26. oktober
kl. 19.00:
Foredrag med Lene Lange
om det biobaserede samfund
på Taastrup medborgerhus.
Arr. S, SF, Ø, 3F og Alt.

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

MEC-INTERN
Alle medlemmer kan hver uge - gratis - modtage MECintern.
Det er en ugentlig opdatering over, hvad der sker i og
omkring MEC af stort og småt.
Tilmelding sker via mec@mec-ht.dk
20

Miljø– og EnergiCentret
ligger på Høje Taastrup
Boulevard 54.
Der er åbent dagligt
kl. 9.00 – 18.00, dog 9.0017.00 om fredagen.
lørdag kl. 10.00 – 14.00
Miljø– og EnergiCentret er
en forening, hvor formålet
er at understøtte en bæredygtig hverdag på et økologisk forsvarligt grundlag.
Ud over for medlemmernes
kontingenter og indtægter i
centret, drives foreningen
ved deltagelse i diverse
projekter, via støtte fra en
række samarbejdspartnere,
som Høje-Taastrup Fjernvarme - samt ved at løse
konkrete miljøopgaver for
kommunen.

