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Blad for medlemmer af Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup 

til flyrejserne.   

Starten på nattogene i Danmark fejres 
den 5. februar i tidsrummet kl. 15.30 – 
16.15 på Høje Taastrup station. Først i 
hallen og derefter på perronen. Trans-
portministeren Helge Engelbrecht er 
inviteret, men har ikke svaret. 

Det ligger dog fast at der er tale om en 
festlig dag med musik, lejlighedssang, 
festlig nattøj. God grund til at glæde sig 
over at alternativerne til flyrejserne bli-
ver mere mangfoldige.   
Der tages dog forbehold for corona, 
der kan risikere at udskyde åbningen. 
 
 kai 

Så kommer der igen nattog fra Dan-
mark til udlandet. Nattog er et alterna-
tiv til flyvning og derfor så vigtige for 
klimakampen. 

Nattog er en bekvem rejseform, hvor 
du kan rejse langt med tog uden at rej-
sen opleves som trættende og lang. 
Tværtimod vågner du udhvilet efter en 
nat i en seng, klar til næste dags ople-
velser, møder og forretningsopgaver - 
Og du gør det næsten uden at belaste 
klimaet et klimaaftryk. 

Det gøres der nu noget ved og Høje-
Taastrup er en af tre stationer i Dan-
mark på vejen sydpå (de andre er 
Odense og Kolding). 

Det er det private svenske Snälltåget 
der står for det og deres første tog 
afgår sydpå fredag den 5. februar 
2021 og tager skiturister med til Øst-
rig. 

Det er kun en begyndelse. Når skitu-
risterne stopper så sender Snältåget 
rejsende med til Hamborg og Berlin 
med hyppigere afgang, men desvær-
re ikke med stop i Høje Taastrup. 

Der er flere nattogsafgange i støbe-
skeen fra 2022. Der sker noget. Det 
er ikke mindst NGOen Rådet for Bæ-
redygtig Trafik, der meget aktivt har 
arbejdet for nattogene som alternativ 

Første nattog i seks år stopper i Høje Taastrup 

https://baeredygtigtrafik.dk/
https://baeredygtigtrafik.dk/
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Miraklernes tid er ikke forbi - eller er de? 

LEDER 

 

Miljø og Energi 

Medlemsblad for medlemmer 

af foreningen Miljø- og Energi-

Centret i Høje-Taastrup (MEC). 

Foreningen har til formål at 

styrke bæredygtig udvikling på 

et forsvarligt, social-økonomisk 

grundlag.  

 

Oplag: 200 (125 digital –75 
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Bank: Merkurbank  
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Mobilepay  72631 

 

Læste lige i avisen at flertallet af os 
går ind for klimaforbedringer, men 
det må ikke koste noget. Mad, tøj, 
bolig ect må ikke blive dyrere. Det 
må være ,fordi man tror på et mira-
kel. Kan det nu være rigtigt?  
 
Regeringen med Dan Jørgensen 
som pennefører tror på at teknolo-
giske løsninger kan blive accelere-
ret til en hastighed, så de løser pro-
blemerne – hockeystaven brugt 
som illustrator – og ikke anvendt 
som kæp! 
Dan Jørgensen siger, at bøffen kan 
være mindre og andre dagligdags 
forhold, men det batter ikke noget 
adfærdsmæssigt at snakke. Afgifter 
på CO2 skal på banen, så man 
kommer til rodens kerne og gør det 
dyrere, der hvor misererne er 
størst, og man giver incitament til at 
investere i isolering, klimavenlige 
biler (eller bedre skifte til cykel – fx 
elcykel, hvis man har langt), klima-
venlige madvaner, lade dårlige 
landbrugsjorde blive natur ect.  
 
Dan Jørgensen præsenterer med 
den ene hånd som sagt køkkentips 
som ”del bøffen”, mens han med 
den anden overvejer at fortsætte 
oliejagten i Nordsøen. Mere end 
80% af de fossile energireserver 
skal forblive i undergrunden, hvis vi 
vil nå Parisaftalen og holde den 
globale opvarmning under 1,5 gra-
der.  
 
Vores kommune er klimakommune, 
og vi har allerede en høj dækning 
med fjernvarme, men ikke tilstræk-
keligt. Vores fjernvarmeselskab er 
rigtig god til at høste energi fra 
fjernkøling, varmepumpe på op-
pumpning af aflastningsvand og et 
gigantisk sæsonvarmelager. Alle de 
bygninger/boliger vi har med natur-
gas (fx dele af Hedehusene, Fløng 
og Sengeløse) bør hurtigt konverte-
res til fjernvarme – det koster på 
den korte bane, men gavner på den 
lange.  
Virksomheder med overskudsvar-
me skal motiveres til at hælde over-
skudsenergien i fjernvarmesyste-

met. Desværre er afgiftssystemet i 
dag en hæmsko – det var måske 
et mirakel som er lettere at opnå 
end forventning om teknologisk 
mirakel.  
 
Vi har en kommune med store 
landbrugsarealer og dejlige natur-
område (fx Hedeland). Vi bør sat-
se meget mere på biodiversitet. 
Ikke blot undlade at slå grænset i 
rabatter og fælles græsarealer om 
sommeren. Nogle dårlige land-
brugsarealer bør gå i natur.  
 
I Kommunens vedtagne udvik-
lingsstrategi 2020-2032 står der i 
visionen: 
Høje-Taastrup Kommune er kendt 
for bæredygtig vækst og grønne 
omgivelser. Her er det nemt at bo, 
arbejde og opleve – gennem hele 
livet. 
 
Rigtig god vision. Går man lidt tæt-
tere på indholdet, så er der meget 
vægt på erhverv og bolig og meget 
lidt vægt på naturen i kommunen. 
Ser vi på de aktiviteter man har 
fremmet lige nu Taastrup C, Nær-
heden og industritiltrækning, så er 
det igen hockeystav-udvikling som 
står i centrum = tro på mirakel. 
 
I denne juletid vil vi fra Miljø- og 
Energicentret fortsat hjælpe med 
alle de små mirakler – reparation, 
honning-salg, udlån af radon/
energimålere etc, som faktisk vir-
ker.  
I ønskes alle en god jul. 
 
Mads Peter Schreiber, Formand 



 

PROFIL 

Emil Viskum 

MEC’s nye leder hedder Emil Viskum 
og han starter fra januar. Emil er 39 år 
og gift med Janni og de har to børn: 
Sigrid (12 år) og Nicoline (6 år). Famili-
en har boet i Taastrup på Selsmosevej i 
snart 8 år.  

I julen 2012 flyttede de fra Amager, 
hvor de boede i en lejlighed og fik - 
a.h.t. ældstebarnet - behov for mere 
udeplads. Valget faldt på Taastrup fordi 
boligprisen var til at overkomme og fordi 
Janni i forvejen arbejdede på Høje-
Taastrup gymnasium.  

Emil selv har - indtil jobskiftet - arbejdet 
som skolelærer på Bagsværd skole i 
Gladsaxe i næsten 12 år. Han har væ-
ret glad for at være lærer og været me-
get afholdt, men nu bød muligheden sig 
for at arbejde lokalt med noget han i 
forvejen brændte for - og så sprang han 
til.  

Emil er i forvejen kendt med det lokale, 
idet han siden august 2018 har siddet i 
byrådet, hvor han repræsenterer En-
hedslisten. Dette fritidsarbejde beholder 
han.  

Han er meget glad for at sidde i byrå-
det, hvor han er med i socialudvalget , 
skole– og Institutionsudvalget og øko-

nomiudvalget. Derudover en 
række mindre udvalg som 
handicapudvalget, integrati-
onsudvalget og det kommen-
de klimaudvalg.  

Han føler sig hørt og respek-
teret, til trods for at han sid-
der der ene mand for sit par-
ti.  

Senest var han med til - i for-
bindelse med budgetforliget - 
at foreslå ekstrabevilling til 
MEC. Vel og mærke inden 
han selv kom til ansættelses-
samtale, men begrundet i at 
han brænder for bæredygtig-
heden og miljøet.  

Det er netop muligheden for 
at gøre en konkret indsats for 
den grønne omstilling og at 
styrke den sociale indsats, 
der er hans ambition som 

leder. 

Han er godt klar over, at der kan 
komme enkelte sager i byrådet, hvor 
han må erklære sig inhabil. Det vil 
dog være meget få sager, og hans 
byrådskollegaer f.eks. hos den store 
konservative gruppe, har ønsket ham 
til lykke med det nye job og som en 
af dem sagde ”Du er jo ikke ind-
begrebet af en pampertype”. Han 
skal lede i MEC som den ildsjæl han 
er - og ikke som medlem af Enhedsli-
sten.  

Emil er en festlig type ,og hvad de 
færreste ved, har han en fortid som 
en af Danmarks bedste freestyle rap-
pere. Han er altså god til - med en-
kelte stikord - at kunne få noget ri-
mende og melodisk ud af det, så ved 
særlige festlige lejligheder vil det ikke 
være utænkeligt, at man kan få cen-
terchefen til at folde sig musikalsk og 
poetisk ud.  

Der venter brugere og medarbejdere 
en yderst engageret, dedikeret, rum-
melig, empatisk og selvironisk chef. 

 

Kai   
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VOR EGEN VERDEN 

Den 4. Januar har jeg første arbejdsdag 
som centerchef i MEC. Jeg glæder mig til 
at blive en del af et rummeligt og velfun-
gerende hus med højt til loftet.  
Det er tydeligt når man besøger MEC, at 
både pakkeshoppen og reparationsværk-
stedet kører på skinner, omend der dog 
er behov for flere frivillige. Et vigtigt fo-
kuspunkt vil for mig være at gøre MEC 
endnu mere attraktivt for frivillige. 
 
Det første stykke tid er min opgave dog 
først og fremmest at lære MEC, medar-
bejdere og frivillige bedre kende. Jeg vil 
derfor i løbet af januar invitere alle ansat-
te og frivillige til en kop kaffe, så jeg kan 
lære dem bedre at kende, og de kan lære 
mig bedre at kende.  
Jeg glæder mig til at høre, hvad der er 
vigtigt dem, og hvad de synes, man kun-
ne gøre, for at MEC bliver en endnu mere 
attraktiv arbejdsplads, men også om go-
de idéer til, hvordan MEC kan opstarte 
endnu flere grønne projekter. 
 ”Der skal mere kul på kedlerne” som lo-
kalavisen skrev, selvom ”mere sol på cel-
lerne”, nok havde været et mere retvisen-
de udtryk. Men sikkert er det, at vi med 
det ekstra tilskud, vi i år har fået af Høje 
Taastrup kommune, har et ekstraordinært 
ansvar for at male byen grøn. 
 
Fokus på ungdommen 
De senere år har ungdommen vist en sta-
digt stigende interesse og engagement i 
den grønne omstilling, og det gå-på-mod 
skal vi gribe i MEC og overveje, hvad vi i 
MEC kan gøre, for at unge mennesker 
ser en mulighed i at gøre en forskel gen-
nem frivilligt arbejde.  
I den forbindelse har jeg fået en idé til et 
nyt projekt, som vil kunne skydes i gang 
allerede i løbet af januar. Jeg har valgt at 
kalde projektet ”UNG GRØN” og idéen 
går på, at unge kan lave frivilligt arbejde 
på nye måder.  
I ”UNG GRØN” kan de unge blive deres 
egne små grønne projektledere og føre 
idéer til små, grønne projekter ud i livet.  
 

”Mere sol på cellerne” 

Det kunne eksempelvis være en grup-
pe gymnasieelever, som synes at man 
skal spise mere klimarigtigt og derfor, i 
regi af ”UNG GRØN”, planlægger nogle 
info og fællesspisningsaftener med fo-
kus på klimavenlig mad. MECs rolle vil 
så være at støtte, vejlede og hjælpe de 
unge med at planlægge og gennemfø-
rer projektet. Efter projektet vil de unge 
få et frivillighedsbevis, som kan ved-
lægges deres eksamensbevis, samt et 
udtalelse ift. at de har været  ”UNG 
GRØN” projektleder. 
 
Jeg har også aftalt et møde med gym-
nasiet d. 6. januar. Mødet kommer til at 
handle om hvorvidt vi i MEC kan lave et 
tættere samarbejde med gymnasiet.  
 
Nogle af de  forskellige idéer som en 
evt. samarbejdsaftale kunne indeholde 
er: ”UNG GRØN”, undervisningsforløb 
ift. grøn innovation, en fælles miljødag, 
energifællesskaber og meget andet. 
 
Derudover kommer den første tid også 
til at gå med at gøre mig klogere på det 
grønne område og opdyrke netværk 
som vi kan lade os inspirere af, samar-
bejde med og få MEC til at stå endnu 
skarpere og lysende i klima og miljø-
grønne farver.  
 
Jeg glæder mig til januar og til at lære 
alle i MEC bedre at kende. 
 
Emil Viskum 

Den nye centerchef, Emil Viskum, har gjort sig nogle tanker om 
hvad det er for et job han har sagt ja til.  



 

VOR EGEN VERDEN 

Mere grønt i institutionerne 

Tre daginstitutioner i Høje-Taastrup vil her i 
foråret få et hjørne på ca. 10 m2, hvor der vil 
blive plantet et frugttræ, nogle spiselige bu-
ske og sået forskellige sommerfuglevenlige 
blomster.  
 
Det sker i et samarbejde med Danmarks Na-
turfredningsforening (DN), der har fået en 
bevilling fra Velux-fonden som er øremærket 
en grøn indsats leveret af ”det grønne 
guld” (ældre over 67 år). Der er bevilget 
15.000 kr, og det rækker til at tre institutioner 
kan blive tilgodeset.   
 
De tre er 
 Magdabørnehaven i Taastrup 
 Sengeløse Børnehave 
 Brøndvej-institutionen i Hedehusene 
 

Planterne vil blive leveret fra samar-
bejdspartneren Naturplanteskolen ved 
Reerslev.  
 
Det er ikke udelukkende det grønne guld 
fra DN, der skal aktiveres. Ambitionen er 
at børnenes bedsteforældre også skal på 
banen, og sammen med børnene følge 
hvad der sker af spændende udvikling i 
biotopen hen over året. 
 
Det var egentlig meningen at der skulle 
være 10 institutioner, men bevillingen 
blev ikke så stor som håbet.  
 
I DN-Høje-Taastrup har de dog lovet at 
ville arbejde videre med at de sidste syv 
institutioner også får mere grønt liv.   
 

Institutionerne kan blomstre mere i det grønne udeområde. Her ”Den grønne Gi-
raf” i København. 
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Udspil og medspil 

Stop madspild i 1 år 

Stop Madspilds-initiativet, der holder 
til på Cafe Paraplyen på Kingosvej 
34A ,er kommet godt igennem sit 
første år.  
Ganske mange har profiteret af den 
gode mad, der ellers ville være gået 
til spilde.   
På gruppens Facebook-side vælter 
det frem med stor taknemmelighed 
og glæde ved at madvarerne får nyt 
liv:  
”Fatastisk koncept - hvor er I søde!” 
”Tak for en flot kasse i mandags” 
”Det ser lækker ud”. Whow hvor 
godt” 
 
Madspildsinitiativet havde en kort 

pause under corona, men er kommet 
igen, idet kredsen bag, med Bibi Myrhøj 
i spidsen, har indrettet sig på de strikse 
coronaregler. Nu skal man pr. telefon 
bestille tid, så ikke alle kommer på sam-
me tid. Det ser ud til at fungere.  
 
Der er usikkerhed hvorvidt de nuværen-
deret begrænsede rammer på Kingso-
vej kan holde. Gruppen bag er på udkig 
efter større arealer.  
Alle opfordres til at følge med via grup-
pens Facebook-side ”Stop Madspild 
Paraplyen” 

Det er kun en 
lille del af al 
den mad, der 
smides ud, 
som 
madspildsgrup-
pen på Para-
plyen får fat i, 
men de skøn-
ner på hver en 
tomat der hav-
ner i en men-
neskemave 
frem for i en 
forbræn-
dingsovn. 
Det første år er 
skønsmæssig 
40 tons mad 
blevet skåret 
for forbræn-
ding.  



 
Udspil og medspil  

Ren by 2020  
- et sært år 

 
Ren By initiativet sluttede året af med en 
julefrokost der - grundet corona - blev af-
holdt i Cafe Paraplyen. 
Her kunne de se tilbage på et noget utradi-
tionelt år der startede med at DNs store 
landsdækkende affaldsindsamling i april 
blev udskudt til september.  
 
Dette afholdt dog ikke frivillige indsamlere 
fra at gå til den i naturen. Det blev så bare 
mere individuelt. Her hjalp MEC med, at 
man kunne komme for at hente indsam-
lingsudstyr til brug i et område, man selv 
udsøgte.  
 
I Reerslev kunne de dog ikke holde sig, så 
her foranstaltede en gruppe med Johan 
Galster i spidsen i april en større indsam-
ling hvor 40 frivillige samlede 260 kg skidt.  
 
Gruppeindsamlingerne satte dog i gang 
igen fra juni og fortsatte sæsonen ud.  
Den 19. september var der så landsind-
samling hvor vi i Høje-Taastrup samlede 
ind med start fra syv forskellige steder. 34 
deltog. Markant færre end året før. 
 
I alt har de samlede aktioner resulteret i 
1110 kg affald. Her er dog ikke medregnet 
den øgede og individuelle indsamling. 
 
Nu holder Ren By så vinterferie, men star-
ter igen til april 2021.   

Kort grønt nyt  

 

11 Positive Nyheder  
Derr er nu 350 faste ugentlige modtagere af 
Positive Nyheders søndagshilsen hvor man 
får ugens positive nyheder. Det er nu blevet 
øget til 11 ugentlige nyheder, da der vælter 
ind med positive nyheder fra mange kilder. 
Man kan læse mere på 
www.positivenyheder.dk. 

 
Børnene skal lære om bier 
Børnene på Ole Rømer Skolen (afd. Sels-
mosen) profiterer af, at de bor tæt på bigår-
den i Taastrupgaard. Fra den kommende 
sæson vil de blive tilbudt at få korte kurser i 
biernes forunderlige verden - i teori og prak-
sis. Det sker i et samarbejde mellem det 
boligsociale projekt og skolen. 
 

Højt at flyve - dybt at falde 
For 5 år siden var de en prisbelønnet gen-
brugsvirksomhed for elektronik. For tre år 
siden gik de konkurs og efterlod en kæmpe-
bunke elektronikskrot. Den ligger der stadig. 
Det er i korte træk historien om DanWEE i 
Hedehusene. 
 

Indkøbsafdelingen genbruger 
Når kommunen førhen skiftede leverandør 
af kommunale uniformer blev de gamle 
brændt af leverandøren. Nu stiller kommu-
nen krav om at leverandøren sikrer at uni-
formerne genanvendes efter endt brug. 
Det er et blandt flere eksempler på at kom-
munens indkøbsafdeling er kommet op i 
gear med klima og miljøfokus. 
 

Gode grønne ideer søges 
Natur og Miljø-puljen der også i 2021 er på 
50.000 kr har første ansøgningsfrist til den 
21. januar. Læs mere om hvad der forven-
tes af en ansøgning her: https://www.htk.dk/
Om-kommunen/Naturbeskyttelse/Natur-og-
miljoepulje . 
 

Filmklub i Naturplanteskolen 
Naturplanteskolens venner har her - uden 
for havesæsonen - taget initiativ  til en film-
klub, hvor de viser opmuntrende film fra for-
skellige steder i verden. Man kan læse mere 
om det nye initiativ på 
www.naturplanteskolensvenner.dk 
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Udspil og medspil  

Bihaven i Reerslev - et friskt pust 
Et meget spændende initiativ er på vej 
til at blive realiseret i Reerslev. Det er 
den mangeårige Reerslev-borger og 
ildsjæl Johannes Thulesen der står 
bag.  
Han har indgået et kompagniskab med 
ejeren af ejendommen på Tingstedvej 
41, den økologiske landmand Nick 
Ziegler. Han stiller et areal på 1,5 ha til 
rådighed for initiativet (Jord der tidlige-
re har været drevet af Permahaven, 
men hvor lejekontrakten udløber pr. 
31.12 20) 
 
Arealet ligger lige over for skolen – og 
her er det meningen at der skal være et 
naturfokuseret aktivitetssted rettet mod 
børn, unge og borgere i lokalsamfun-
det. Ikke kun børn og unge fra Reers-
lev, men også fra Hedehusene, hvor 
elever fra det kommende læringshus i 
Nærheden, vil kunne cykle ad beskyttet 
sti eller bruge bus, der stopper lige ud 
for.  
Stedet skal hedde Bihaven, inspireret 
af at Reerslev har huset megen frøavl 
og hermed bistader.   
Området er en grøn oase, hvor planter 

og vilde dyr og insekter allerede nu bol-
trer sig. Der vil sagtens kunne være 
plads til både dyr og mennesker.  
 
Udvikling af området er tænkt som et 
samarbejde imellem borgere, institutio-
ner og foreninger i Reerslev/Stærkende.  
 
Således kan der blive et engagerende, 
samlende og socialt perspektiv omkring 
et projekt, som kan blive positivt for rigtig 
mange. Fælleshaver, skolehaver, ude-
køkken, pavillon til undervisning, bål-
pladser, gode lege- og klatrefaciliteter – 
for bare at nævne noget af det, der kan 
ske.   
 
Skal det perspektivrige  projekt  i Reers-
lev blive til noget kræver det velvilje fra  
en række parter udover den opbakning 
som lokalsamfundet allerede har vist.  
 
Kommunen Agendaråd har allerede be-
vilget 12.000 kr som et lille bidrag, der 
viser opbakning  til det spændende pro-
jekt, der kun for alvor vil kunne komme 
op at flyve, hvis der tilknyttes en natur-
vejleder.  

Arealet i Reerslev har i 30 år fungeret som Danmarks første permakulturfællesskab 
-  GuleReer - på initiativ af pionerparret Tony og Inge Andersen. Det var baseret på 
at byboere fra især København kunne komme på landet, få frisk luft og få friske 
grøntsager med hjem. Dette forløb er med lejekontrakten ophørt og gruppen bag er 
nu i gang med at lede efter et nyt sted.  

 



 
Udspil og medspil 

Nana Winkler fra Dansk Affaldsforening 
holdt den 23. november et foredrag ar-
rangeret af Alternativet i samarbejde 
med S,SF, Ø, 3F.  Her fortalte hun om, 
hvordan er rækker kommuner og affalds-
selskaber er fremme i skoene hvad an-
går genbrug.  
Hun illustrerede også hvordan hun ople-
vede at Høje-Taastrup kommune er 
pænt bagud med hensyn til aktiv indsats 
for styrket genbrug.  
 
På den baggrund har Alternativet stillet 
en række spørgsmål, som har almen in-
teresse:   
 
 Hvornår gør vi i gang med at lave en 

plan for genbruget (i sammenhæng 
med affaldsplanen). Herunder et mål 
for omfanget af genbrug i f.eks. 2025? 

 Er der gjort tanker om hvordan bor-
gernes ideer til styrket genbrug kan 
inddrages? 

 Hvordan ser politikerne genbrugsplad-
sen på Lervangen? Som kommunens 

ejendom hvor man beslutter overordnet 
hvad der skal ske – eller overlader man 
100% ansvaret for genbruget til Vestfor-
brænding? 

 Har medarbejdere på genbrugspladsen på 
Lervangen ret til at fiske genanvendelige 
ting op fra containerne og sikre, at det kan 
genbruges? 

 Er der klarhed over, i hvilket omfang effek-
ter sat til genbrug i ”Direkte Genbrugshu-
set” sikres genbrugt? 

 Har man fra kommunens side været i dia-
log med lokale humanitære organisationer 
om et samarbejde vedr. genbrug? 

 Har kommunen en vision for – sammen 
med Vestforbrænding - hvordan den tidli-
gere blå administrationsbygning vil kunne 
indgå i styrket genbrug? 

 Er det korrekt at al storskrald ender med at 
blive brændt – som det sker i København? 

 Hvad gør kommunen for at styrke genbru-
get, så det ikke når affaldscontainerne på 
Lervangen? (eks. i form af information om 
de lokale muligheder for genbrug). 

 

En plan for hvordan genbrug styrkes? 
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Udspil og medspil 

v/ Felix Becker 
 
Den Skabende By 2640 er en frivillig for-
ening med repræsentanter fra byens for-
retningsliv, erhvervsliv, kulturliv og socialt 
engagerede borgere der er med til lokalt 
at forankre samskabelses-initiativer for at 
fremme en skabende og inkluderende by. 
 
Den repræsenterer sociale initiativer, der 
bevæger sig ud over afgrænsede matrik-
ler og etablerede institutioner, ved at un-
derstøtte en demokratisering af byrumme-
ne ved at opdage og fremme byens po-
tentialer og udvikling.  
Initiativerne bygger bro til resten af sam-
fundet igennem hverdagslivet og fritidsli-
vet på nogle præmisser, der ikke på for-
hånd er defineret af majoriteten og som 
tager højde for den lokale kontekst.  
 
For at videreudvikle Den Skabende By 
2640 som platform til disse formål er vi i 
gang med at videretænke foreningen som 
anerkendt folkeoplysende paraplyforening 
i Høje Taastrup Kommune.  
 
Foreningen vil på den måde blive en mere 
synlig størrelse i HTKs foreningsliv, og 
styrket som aktivitetsforening med en 
stærk demokrati-, dannelses- og skaben-
de medborgerskabsdimension. 

Hvad er ”Den skabende by” i Hedehusene ? 

 
Nogle af de spirende aktiviteter forenin-
gen vil kunne rumme er: 
 
 Gadekøkkenet - sociale aktiviteter i 

tilknytning gadekøkkenet 
 Samværshaver – nyttehaver 
 Hedehusene maduddeling  
 Lektiecafé af unge for unge 
 Tværgående samarbejde med an-

dre foreninger i HTK: Paraplyen, 
Frivillighedsdagen, Hedemarkedet.  

 Udvikle og understøtte unges delta-
gelse & engagement i byens liv 
med vægt på børn, unge og bevæ-
gelse. 

 Den mobile fodboldbane 
 Butikken i Hovedgaden som pro-

jektkontor, møde- og udstillings-
sted. 

 Facilitere og formidle HTK kommu-
nens målsætninger og viden om 
foreningsdannelser og bæredygtig 
byudvikling. 

 
I vedtægterne kommer det til at lyde så-
dan: 
 
Foreningens formål er at igangsætte, 
støtte og forankre folkeoplysende aktivite-
ter i Hedehusene. 
Herunder kulturelle, idrætsbaserede fri-

luftsaktiviteter og 
facilitere og formidle 
HTK kommunens 
målsætninger og 
viden om forenings-
dannelser og bære-
dygtig byudvikling. 
 
For flere informatio-
ner er du velkom-
men til at kontakte 
Felix Becker fra for-
eningens sekretari-
at, som pt. vareta-
ges af Cirkuspavillo-
nen i Charlottekvar-
teret på 9116 7280. 



 

Erhvervsliv 

Hensyn til bierne, ressourcerne, energien 
og klimaet 

Der er erhvervsvirksomheder, der er i 
den grønne førertrøje, og viser det go-
de eksempel. Tag nu f.eks. PM-
Teknisk Isolering i Hedehusene, der 
bl.a. arbejder med isolering af uden-
dørs rør herunder inddækning.  
Her har de med overmontør Gert Berg-
stein Holm i spidsen taget markante 
skridt. Inden man overhovedet er kom-
met til indgangen kan man se at det 
ikke er nogen helt almindelig produkti-
onsvirksomhed. Der er etableret in-
sekthoteller og der er vild bevoksning 
a.h.t. sommerfuglene og bierne. Kigger 
man op på taget så ligger der solceller.  
Som Gert Holm siger: ”Vi prøver at gå 
en mil mere end vi skal – f.eks. når det 
gælder vores isolering, hvor vi har hø-
jere isoleringsstandard end lovens 
krav. Det gælder også for affaldssorte-
ringen. Her sorterer vi i pap, papir, træ 
herunder træpaller, aluminium, jern og 
husholdningsaffald.  Derudover ryger 
der hver uge en stor container tilbage 
til Rockwool med afskåret mineraluld, 
som de så genanvender. Langt det 
meste af affaldet kan de sælge – ikke 
for en høj pris, men prissætningen er 

jo tegn på at det bliver genanvendt. Et mi-
nimum af affaldet kommer i deponi – og 
det er dyrt, så det skal vi undgå, understre-
ger Holm.  
De arbejder i byggebranchen, og her er 
konkurrencen hård, og den er ikke kendt 
for at være en særlig mljøbevidst branche - 
men nogen skal jo skille sig ud. Og vi tror 
på, at der er kunder, der får øje på os  
p.g.a. vores grønne initiativer.  
Virksomheden har overenskomst med 3F 
for deres 30 medarbejdere, hvoraf hoved-
parten kommer fra Lithauen. ”Det er ikke 
fordi vi vil have billig udenlandsk arbejds-
kraft, men vi kan ikke finde etnisk danske, 
understreger Gert Holm. Udover overens-
komstdækket løn sørger de for at der er 
lejligheder til deres udenlandske medarbej-
dere, hvor der er ordnede Covid19-sikrede 
hygiejne-forhold.  Det kræver lidt ekstra at 
lære medarbejdere, der taler engelsk eller 
litauisk, regler for f.eks. kildesortering, men 
når først de har forstået det, så fungerer 
det fint, som Holm siger.  
PM Teknisk Isolering er lige flyttet i nye 
lokaler i Guldalderen 12 i Hedehusene og 
har fået flere medarbejdere ansat, så det 
ser ud til at gå dem godt.   kai 
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Udspil og medspil 

Så ligger den en klimaplan, der er godkendt af 
politikerne og som sendes i borgerhøring fra 
januar.  
Der er 50 forslag til, hvad der skal ske i kom-
munen som helhed og i kommunen som virk-
somhed.  
I 2030 skal CO2-udslippet være reduceret 
med 50% (basisår 2017). I 2050 skal de være 
reduceret med 97%. (de resterende 3% hæn-
ger primært sammen med at den tunge trans-
port ikke forventes at være 100% CO2-fri). 
 
Der er en række gode takter:  
 
 Planen skal løbende vurderes og justeres. 

Hvert år skal laves grønne regnskaber og i 
2023 og 2028 skal planen vurderes. Er vi 
på rette spor?  

 
 Der skal være installeret 120 MW solceller i 

2030 (i dag er der 5.7MW) 
 
 30% af persontransporten og 25% af gods 

og varetransport skal være på el fra 2030. 
 
 Der skal etableres et grønt erhvervsnet-

værk, hvor virksomheder skal inspirere hin-
anden til at drive virksomheden mere grønt. 
I den forbindelse skal det laves en grøn 

erhvervspris til den virksomhed, der er 
længst fremme i skoene.  

 
 Borgerne skal - initieret af kommunen - 

have mulighed for at teste en elcykel i 
den hensigt at de dropper bil nr. 2.  

 
Sådan er der flere gode takter i klimapla-
nen, som vi kunne hentes via kommu-
nens hjemmeside www.htk.dk.  
 
Der er ømme punkter 
Det er ingen hemmelighed at det ømme-
ste punkt er den meget store CO2-
udledning som transporten står for (54%). 
Det er langt den største udfordring, så det 
er helt givet, at det er her forslag til for-
bedringer, vil være mest kærkomment.  
 
Et andet område, der kunne være rele-
vant at se mere grundigt på, er den cirku-
lære økonomi, som kun i meget begræn-
set omfang er beskrevet i klimaplanen. 
 
Nu er det som op til os som borgere, at 
komme med bud på hvordan planen kan 
strammes op og gøres bedre.  
Her lægger planen op til at kommunen vil 
facilitere en proces hvorefter borgere, for-

eninger, virksomheder og 
andre aktører vil få mulighed 
for at blive hørt.  
 

Klimaplan i høring fra januar 

Tiden er inde til, at vi hver især skal vurdere, hvordan vi i Hø-
je-Taastrup bedst tager vare på klimaet i årene frem 

Bilister skal have mulighed 
for at teste om ikke en elcy-
kel kan erstatte en del.  
Her foto fra en tidligere test-
periode.  
Hvorvidt herren på billedet i 
stigende omfang har drop-
pet bilkørsel skal være 
usagt.  



 

Udspil og medspil  

Trafikplanlægning i en klimakommune 

v/ Christina Gylling Saadbye og Knud Anker 
Iversen, Cyklistforbundet 
 

Egentlig er det overraskende at en klima-
kommune som Høje-Taastrup kommune 
ikke har et fokus på det kæmpe-poten-
tiale, der ligger i at gøre en aktiv indsats 
for at styrke cyklismen.  
 
Der er også økonomi i en indsats med at 
flytte transporten fra sæde til sadel. En 
beregning foretaget for Transport- og Bo-
ligministeriet viser at samfundet sparer 
ca. 8 kr pr cyklet kilometer i sparede ud-
gifter til hospitalsophold, færre sygedage 
og mindre trængsel.  
 
Ikke nok med elbil 
Det er fint, at kommunen i sin klimapolitik 
vil lette overgangen til elbil. Det har vi 
ingen indvendinger imod. Imidlertid over-
ser man det forhold, at en bevidst og fo-
kuseret omlægning, der styrker cyklen – 
herunder elcyklen – har en række fordele 
og er markant billigere i ny infrastruktur. 
Elbil fylder lige så meget i trængslen og 
har ingen positive sundhedseffekter. 
 
Op mod halvdelen af al transport i bil fo-
regår på strækninger inden for 5 km, og 
det er den form for transportomlægning, 
vi i Cyklistforbundet har et særligt fokus 
på.  
 
I Cyklistforbundet vil vi opmuntre kom-
munen til mere aktivt at signalere at cyk-
len rykker op i prioriteringen og anerken-
des for de helt særlige kvaliteter, den 
form for transport har.    
 
På den baggrund har vi en række kon-
krete uprioriterede forslag:  
 
 Gør cykelparkering ved stationerne 

mere tryg. Sørg for aflåst cykelparke-
ring ved Taastrup station og gør cy-
kelparkering lige så attraktiv som bil-
parkering.  

 Ansæt en eller flere (eks. pensionere-
de politibetjente) som jævnligt laver 
stikprøver ved steder, hvor mange 

cykler holder parkeret. Det skal forebygge 
cykeltyveri (samme tryghed som bilisterne 
får ved kommunens etablering af eget p-
vagt korps) 

 Ligestil cyklister med bilister ved trafikkryds 
således at cyklister ikke skal stoppe op for 
at aktivere det grønne lys.  

 Sørg for lys langs alle cykelstier. 
 Sørg for at kommunen får ydet sit bidrag til 

supercykelsti langs Roskildevej. 
 Sørg for at bomme revurderes. Hvorfor 

skal cyklister møde bomme hvor bilister 
møder hajtænder? 

 Sørg for at der ved nybyggeri etableres 
tilstrækkelige cykelparkeringspladser – 4 
pr/100 m2 bolig. 

 Prioriter udbygning af cykelstinettet og gør 
det sammenhængende.  

 Overvej om ikke der er lokalveje, der vil 
kunne profitere af en omlægning til 2 minus 
1 vej som vi ser det allerede i Vridsløse-
magle.  

 Tilmeld kommunen til ”Giv et praj” ordnin-
gen – som nabokommunerne - hvorefter 
cyklister og andre borgere kan melde ind, 
når de møder huller i stien, ødelagte vej-
skilte o.l.  

 Gennemgå kommunens rundkørsler med 
cyklisternes øjne. Ikke alle er cyklistvenli-
ge. 

 Overvej – som vi ser det i London – at luk-
ke veje af ved skoler for biltrafik i ”skole-
myldretiden”. 

 
Der skal mere til 
Vi er godt klar over at skal antallet af cyklister 
øges og bilforbrugets mindskes, handler det 
om meget andet og mere end infrastruktur.  
Det handler i høj grad også om indsats rettet 
mod skoler herunder deres trafikhandlings-
plan, om fokus på sundhed og bevægelse, 
om samarbejde med virksomheder, om an-
sættelse af trafikplanlægger der har et over-
ordnet trafikansvar, om kommunens egen 
medarbejderpolitik – for blot at nævne enkelte 
eksempler.  
Vi tror imidlertid at et bevidst fokus på cyklin-
gens potentialer i klimapolitikken vil være 
yderst gavnligt og vil kaste konkrete CO2-
resultater af sig – måske flere end man lige 
skulle tro.  

Høje-Taastrups klimaplan er til høring. Cyklistforbundet gør sig i den 
forbindelse nogle betragtninger. 
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Udspil og medspil 

Kvartershus bygges i træ i NærHeden 

Der er så småt ved at brede sig en forstå-
else for, at byggeri i træ er langt mere in-
teressant, end man troede for bare 3 år 
siden.  
Det ser vi ikke mindst i den nye by, Nær-
heden, ved Hedehusene. Her siger pro-
jektdirektør Ole Møller:  
 
Der synes jo at være store muligheder i 
træbyggeri. Vores første boligbyggeri, 
Solrækkerne, er præfabrikerede træhuse 
med en teglskal på noget af facaden. Vi 
er i dialog med en stor ejendomsudvikler, 
der overvejer træ i et større, kommende 
boligbyggeri hos os. Flere ejendomsud-
viklere er lidt tøvende i forhold til at ek-
sperimentere med nye materialer og prin-
cipper i store bebyggelser, da mulige byg-
geskader skræmmer. 
  
NærHeden har selv fuld kontrol med de få 
bygninger, vi selv skal opføre. Lige nu 
står vi overfor at skulle opføre det første 
kvarterhus, som placeres mellem skolen 
og SuperBrugsen. Det bliver 100% træ-
byggeri. 
 

Anderledes forsigtigt er det med kommunens 
egne byggerier. Det nye rådhus, børnekultur-
huset i Taastrupgaard og det nye læringshus 
i Nærheden vil alle blive bygget i beton og 
stål. Det skal dog siges at der - i et begræn-
set omfang - vil indgå genanvendte bygge-
materialer fra byggerier der nedrives, primært 
Taastrupgaard og det eksisterende rådhus.  
 

Hvorfor byggeri i træ? 
Træhuse bygges i dag i CLT (Cross Lami-
nated Timber) massivtræ hvor fibrene 
lægges på kryds og tværs og som har en 
holdbarhed mindst på niveau med beton. 
Det vejer 60-70% mindre end beton, det er 
yderst klimavenligt, fordi det binder den 
CO2 som træerne har indfanget gennem 
årene, det giver markant bedre indeklima, 
og varmeisolerer 15 gange bedre end be-
ton. Det er i dag marginalt dyrere i etable-
ringsfasen end betonbyggeri. Kilde: 
wwwt.trae.dk. 
 
Vidste du at de i London er i gang med at bygge 
verdens højeste træbyggeri der vil være 300 me-
ter højt (Oakwood Timber Tower). 

Energifællesskab Hvidovre - kan det kopieres ? 

Et nyt EU-direktiv åbner op for at man 
lokalt kan etablere et energifælles-
skab. Altså at flere aktører går sam-
men om at producere lokal energi.  
Det har de allerede taget hul på i Hvid-
ovre, hvor de har dannet et energifæl-
lesskab. Det består af gymnasiet, film-
klubben, et landsbylaug, fjern-
varmeselskabet, kommunen og 
EBO-consult, som er dem der 
koordinerer indsatsen.  
Lovgivningen åbner desværre 
ikke op for at boligselskaber 
kan være med, ellers ville der 
også være et boligselskab 
med. 
Det er en bestyrelse med re-
præsentation fra de forskellige 
parter, der styrer initiativet, der 
baserer sig på solceller der bl. 
a. lægges på gymnasiets tag. 
   
MECs nye leder, Emil Viskum, 

er meget interesseret i at vi også i Høje-
Taastrup får etableret et lignende fællesskab. 
Han har således allerede nu aftalt -  som no-
get af det første i sit nye job - at mødes med 
repræsentanter fra initiativets koordinator 
EBO-consult.  
 



 

Udspil og medspil  

v/ Johan Galster * 
 
Grøn Salon har lavet en spørgeskemaun-
dersøgelse af frisørernes arbejdsmiljø. Vi 
har fokuseret på hudlidelser, hovedpine og 
astma, fordi det er velkendt at disse lidelser 
er meget udbredte blandt frisører på grund 
af deres kemiske arbejdsmiljø, stress og 
fysisk anstrengende arbejde.  
Undersøgelsen blev udsendt via nettet til 
frisører i hele Skandinavien, og vi har mod-
taget 200 svar, godt halvdelen af disse er fra 
frisører, som arbejder i en certificeret Grøn 
Salon. Det var væsentligt for undersøgelsen 
at skille traditionelle frisørsaloner, som ar-
bejder med ekstremt allergifremkaldende 
farvestoffer, fra de certificerede Grønne Sa-
loner, hvor disse stoffer er forbudt. Vi har 
også spurgt til de saloner, der arbejder med 
de samme stoffer som de traditionelle salo-
ner, men som alligevel kalder sig ”grønne”. 
 
Generne forsvandt! 
Flere frisører skriver at de har haft mange 
og alvorlige lidelser pga. faget, og mange 
skriver, at de først blev fri for dem, da de 
skiftede til en Grøn Salon. En af frisørerne 
skriver i en kommentar: Havde mange gener 
som jeg ikke anede var relateret til mit arbej-
de. Hovedpine, bihulebetændelse, blærebe-
tændelse mm.  Det stoppede stort set den 
dag 
jeg 
be-

sluttede at arbejde hos en grøn salon. 
Godt halvdelen af Grøn Salon-frisørerne i un-
dersøgelsen svarer, at de har haft allergi, ast-
ma eller hovedpine pga. arbejdet som frisører, 
og ¾ af dem oplyser at deres gener er for-
svundet eller reduceret, efter at de blev frisør i 
en certificeret Grøn Salon. 
Grøn Salon er ikke en mirakelkur, men består 
helt enkelt i, at en række meget allergifremkal-
dende stoffer er forbudt at anvende i salonen. 
Når det er så godt for frisørerne, kan man jo 
spekulere over, hvad kunderne så bliver udsat 
for i en traditionel salon!! 
 
Nordens mest kendte miljømærke 
Blandt frisører er det er Grøn Salons bomær-
ke, det grønne hus, der er bedst kendt  At alle 
Grøn Salon-frisører kender vores logo er klart , 
men hvad med de traditionelle frisører, som 
bruger miljø- og sundhedsskadelige kemikali-
er? 
De svarer, at de kender Grøn Salons bomær-
ke lige så godt som Svanmærket og langt bed-
re end Astma-Allergiforbundet og EU's blomst. 
 
Der er 40 certificerede Grønne Saloner i Dan-
mark, og du kan finde dem alle på vores hjem-
meside www.groensalon.com. Hvis du vil prø-
ve en lokal Grøn Salon, kan du besøge ZENZ 
by frisør STEEN – Taastrup (se foto nedenfor). 
 

 

Grøn salon i MEC mere kendt end Svanemærket 

Frisører kender Grøn Salon bedre end de kender Svanemærket. Og 
Grøn Salon kan redde dem fra allergi. 

* Det er 
Johan Gal-
ster der i 
samarbej-
der med 
MEC admi-
nistrerer 
grøn salon-
ordningen. 

http://www.groensalon.com


16  

 
Udspil og medspill 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Dmitrij Goujov  

”Der er masser af guld, der kan samles op” 

Der skal laves en affaldsplan med et 
fokus på genbruget. Det slog Nana 
Winkler fra Dansk Affaldsforening fast 
da hun var gæst på et offentligt møde 
arrangeret af Alternativet i samarbej-
de med liste Ø, SF, SD og fagforenin-
gen 3F den 23. november.  

Hun underbyggede sit udsagn ved at 
fortælle om en lang række spænden-
de initiativer, som affaldsselskaber og 
kommuner gennemfører forskellige 
steder i Danmark.  

Listen omfattede f.eks. genbrug af 
industrielle overskudsprodukter  i Kol-
ding hvor daginstitutioner og skoler 
frit kan afhente materialer, som de 
kan bruge i hverdagen. Andre steder 
etableres der i forbindelse med gen-
brugspladsen en butik, hvor man kan 
købe genanvendelige produkter, som 
andre - herunder humanitære organi-
sationer - ikke har kunnet bruge. Et 
tredje eksempel er håndværkerord-
ningen som bl.a. kendes på Affald-
plus i Næstved  hvor håndværkere frit 
kan aflevere materialer, de ikke fik 
brug for, og som andre efterfølgende 
kan afhente.  

Hun understregede forskellen på gen-
anvendelse og genbrug. Ved genan-
vendelse udnytter man  affaldet (eller 

dele deraf) i nye produkter. Ved genbrug sik-
rer man at hele produktet - evt. repareret - 
kommer i kredsløb igen.  

Foredraget var grundigt forberedt - også med 
en lokal vinkel. Nana Winkler - der selv er 
Høje-Taastrup borger - havde været på be-
søg på genbrugspladsen på Lervangen. Hun 
var ikke imponeret. Der er tale om et skur 
hvor borgere vil kunne aflevere det, de synes 
er for godt til at kassere. Det var afleveret i 
en noget rodet bunke. Det var temmelig 
uklart, hvem der ville gøre brug af det. Et 
sted fik man forståelsen af at det var Venlig-
boerne der kunne hente det til at hjælpe 
flygtninge med ting. Et andet sted fremgår 
det at tingene havner i en genbrugsbutik i 
Ballerup.  

I den forbindelse måtte hun også konstatere 
at hun i Høje-Taastrup mødte såvel politikere 
som embedsmænd, der signalerede at gen-
brugspladsen tilhører Vestforbrænding. Dette 
udsagn måtte hun korrigere. Vestforbræn-
ding drifter genbrugspladsen, men det er Hø-
je-Taastrup kommune, der ejer den og om 
bestemmer, hvad der skal ske på den.   

Der er således - i kølvandet på mødet - en 
forventning om, at Høje-Taastrup kommune 
laver en plan for, hvordan genbruget i kom-
munen skal styrkes. Det kunne jo passende 
ske i forbindelse med revision af den kom-
mende affaldsplan.  



 

Udspil og medspil 

Unge vil sætte deres præg på Hedehusene 

 Den 11. december kommer Hedehusenes 
første avis for og af de unge. Det er den 
unge ildsjæl Joakim Lemmé, der står bag 
sammen med en kreds på 8-10 andre 
unge.  
 
Udgangspunktet er at sikre de unge en 
stemme, når det gælder indholdet i det 
Hedehusene, der vokser frem i takt med 
at NærHeden vokser sig større og større.  
 
Joakim løfter lidt af sløret for, hvad det er, 
de unge vil formidle på såvel papirform 
som i en digital udgave.  
 
- Der vil være et  interview med borgme-
ster Ziegler, hvor han kommer til at svare 
på spørgsmål om, hvordan han ser mulig-
heden for at gøre brug af de eksisterende 
bygninger, der vil frigøres efter at Hede-
husene skoles elever flytter over i det sto-
re læringshus i NærHeden. Tænker han 
ungdomsboliger og kreative fællesskaber 
for unge ind?  
 
De unge indgår i et samarbejde med 

”Den skabende By” som er en paraply 
for et samlet kreativt initiativ der skal 
kunne rumme som ældre, nytilkomne og 
de der har været i Hedehusene og om-
egn længe.  
Her har de et tilholdssted på Hovedga-
den 425 (tidligere Apotek), og det er her 
planerne lægges for, hvad der skal ske 
og hvad der skal formidles.  
F.eks. vil de unge afdække hvad der er 
hoved og hale i historien om at indvan-
drerunge lavede ballade omkring Fløng 
Skole i sommers. Det bliver en alsidig 
formidling, der også omfatter madanmel-
delser, film og satiretegninger.  
Det er de unges fantasi der sætter 
grænsen, men overskriften er at Hede-
husene skal blive et mere attraktivt og 
spændende sted for unge at bo.  
 
Bladet vil være gratis idet de første num-
re vil være finansieret af fonds– og pul-
jemidler som ”Den skabende By” har 
hjulpet dem til.  

Kunne den gamle Hedehusene Skole blive brugt til ungdomsboliger? 
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Cyklistnyt 

 
   

 

 
 
 

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   

Årsmøde i Cyklistforbundet  
Onsdag 3. marts kl. 17.30 starter års-
mødet i den lokale afdeling af cyklist-
forbundet. Mødet foregår i VUC, Gym-
nasievej 10,  i Albertslund.  

Mødet vil have trafikplanlægning som 
tema . Bestyrelsen har inviteret Jens 
Erik Larsen fra De frie Fugle, der  har 
specialiseret sig i at lave trafikplaner, 
der tager et særligt hensyn til de bløde 
trafikanter.  

Da der er tale om et valgår, vil der blive 
inviteret politikere fra de fem kommuner 
som Vestegnens Cyklistforbund dækker 
over (Høje-Taastrup, Albertslund, Glos-
trup, Ishøj og Vallensbæk).  

Alle vil være velkommen til mødets før-
ste del.  

Efter oplæg og debat vil der være ordi-
nær generalforsamling hvor formanden 
Christina Gylling Saadbye vil fortælle 

om et usædvanligt, men også aktivt år 
der har stået i coronaens tegn.  

Et spørgsmål som trafikplanlæggeren 
med garanti vil komme ind på er 
spørgsmålet om trafiksystemet er ind-
rettet på at cykler i dag er noget andet 
end for 30 år sigen. 
Her ser vi Martin og Nunu og deres 
børn, der i små film har vist, at det ik-
ke altid er nemt at komme frem med 
christianiacykel. 



 

Vor egen verden 

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

Navn  Funktion Hvornår er de her?  

Emil Viskum Centerleder Dagligt kl. 9-15 

Heidi Ammitzbøll  Bogholderi, pakkeshop, blæksprutte  Tirsdag, onsdag og fredag   

Ena Kløverhøj Diverse kontor, pakkeshop Kl. 9-13 undtagen tirsdag og onsdag 

Solveig Hansen Tager imod kunder og gæster, let pakkeshop Alle dage undtagen onsdag 

Kim Finsen Pakkeshop, forkontor og alt-mulig mand Onsdag 13-18, ved behov 

Jan Larsen Kældermester, rengøring, div. forefaldende 
arbejde 

Mandag, torsdag kl. 10.00-12.00 

Alice Kisum Pakkeshop og ad hoc Mandag 9.30-13 

Eva Olsen Pakkeshop  Mandag 13-18 

Elsebeth Jensen Pakkeshop  Tirsdag 9-13.30 

Suzanne Frantzen Pakkeshop og ad hoc Tirsdag 13-18 

Ellen Sassersen Pakkeshop Onsdage kl. 9-13 

Kirsten Jørgensen Butik Onsdag  10-12 

Mogens Jørgensen Pakkeshop  Torsdag kl. 13-18 

Elisabeth Lieberkind Pakkeshop og ad hoc Ved behov 

Knud Anker Iversen ”Konsulent” Når Emil ringer 

Birgit Lieberkind Grøn Salon, EnergiTjenesten Øst Mandag, Onsdag, Fredag 9-14.30 

Navn Funktion Hvornår er de her? 

Ejner Stutemeyer Værkstedsdrift, pakkeshop Man.13-18, ons 12-15, fre. kl. 10-13 

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 

Christophpher Lindebjerg PC-reparation Tirsdag og torsdag kl. 11-16 

Jens Ole Gregersen Elektronikreparation Mandag, onsdag kl. 14-15 

Torsten Michaelis Elektronikreparation Tirsdag, torsdag kl. 12-15 

Arne Hede Jørgensen Elektronikreparation Mandag kl. 12-17 

Hans Jespersen Elektronikreparation, energivejledning Onsdag kl. 13-17 

Jørgen Gregersen Elektronikreparation Mandag 10-15 

Steen Randa Elektronikreparation Fredag 10-12 

Allan Tang Elektronikreparation Mandag 10-15 

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

Værkstedet 
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 HVAD SKER I OG OMKRING  
MILJØ- OG ENERGICENTRET I 

december 2020-marts 2021 

 Miljø– og EnergiCentret 
ligger på Høje Taastrup 
Boulevard 54. 
 
Der er åbent dagligt  
kl. 9.00 – 18.00, dog 9.00-
17.00 om fredagen.  
Lørdag kl. 10.00 – 14.00 
 
Miljø– og EnergiCentret er 
en forening, hvor formålet 
er at understøtte en bære-
dygtig hverdag på et øko-
logisk forsvarligt grundlag.  
 
Ud over for medlemmer-
nes kontingenter og ind-
tægter i centret, drives for-
eningen ved deltagelse i 
diverse projekter, via støtte 
fra en række samarbejds-
partnere, som Høje-
Taastrup Fjernvarme - 
samt ved at løse konkrete 
miljøopgaver for kommu-
nen. 
 
 
 
Der er normale åbnings-
tider mellem jul og nytår 
i pakkeshop og butik. 

 
4.1. kl. 9.00: Emil 
har første dag som 
chef i MEC. 
 
21.1. Sidste frist for 
at søge Natur og 
Miljø-puljen 
 
31.1. Hop i Havet 
event afholdes af 
DN for at sætte fo-
kus på havbeskyttel-
sen. Læs mere 

MEC-INTERN 
Alle medlemmer kan hver uge - gratis - modtage MEC-intern.  

Det er en ugentlig opdatering over, hvad der sker i og om-
kring MEC af stort og småt.  

Tilmelding sker via mec@mec-ht.dk  

dn.dk. 
 
5. februar kl. 15.15-
16.15:  
Indvielse af nattog-
stop på Høje Taa-
strup station. 
 
3. marts kl. 17.30: 
Årsmøde i Cyklistfor-
bundet, VUC, Gym-
nasievej 10, 2620 
Albertslund 

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 støtte-
medlemmer.  

Alle ønskes en glæde-

lig jul og et godt 

nytår med tak for 

samarbejdet i det 

gamle.  

 

Os i MEC 


