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Store Cykeldag på Vestegnen 2020
Også i år blev arrangementet Store Cykeldag på Vestegnen en succes. Med
solen skinnende fra en skyfri himmel
cyklede 20 borgere afsted fra MEC
klokken 10.00 søndag den 14. juni
2020.
I år fik vi både besøg af DR1, som startede dagen med at interviewe Christina
Saadbye fra Cyklistforbundet Vestegnen, og så var det Maj-Britt Hartvig, byrådsmedlem og medlem af Fritid- og
Kulturudvalget som åbnede dette års
cykeltur.

Humøret var højt da alle cyklede afsted
med juice og vand, sponsoreret af HTK
og efter turen stod Tina Faber, daglig
leder i MEC klar med kaffe/te og lidt
sødt til ganen. Alle havde haft en dejlig
tur til blandt andet Kroppedal Museum
og den nye Vikingebro. Alle fulgtes ad
og undervejs rundede de også Grennessminde.
Vi gentager succesen til næste år, og
håber at vi kan få fat i børnefamilierne.

Indhold bl.a.
Leder: Klima og Monopolet
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LEDER

Klima og monopolet
I sidste uge deltog jeg som moderator i Ung Energis bæredygtige
erstatning ”Klima og monopolet” for
deres aflyste arrangement i klimateltet på Folkemødet. Konceptet er
"Mads og monopolet", men med
klima og bæredygtig adfærd på
dagsorden. Helt konkret vil det være en debat, en fra UngEnergi
(Tobias), en fra Global Aktion
(Birgitte), samt en fra omstilling nu
(Nikoline) som debatterede dilemmaer under min moderation. Dilemmaerne fik mig til (igen) at erkende
at forandringen skal komme fra os
selv, vi skal ikke alene vente på
hvad den siddende regering kommer med af forslag for at nå de
nødvendige klimamål.

vet usandsynligt billige. Og ikke
holdbare nok til at gå i arv.
Alt hvad vi foretager os har en effekt på klimaet, og vi skal hele tiden forholde os til, hvordan vores
valg påvirker klimaet. Det giver
anledning til stor fortvivlelse - for
hvordan skal man opveje sin egen
personlige handling mod venner
og familie og planetens velbefindende?

Jeg håber at dette wake-up call fra
naturen med COVID-19, som netop på grund af vores globalenetværks struktur med rekordhastighed har lagt hele kloden ned.
Alt global-samfærdsel er skruet
tilbage, atmosfæren er kortvarigt
blevet renere. Det er med genstarten vi har en fin chance for at gøre
det rigtige. Lad os blive genbrugsgavegivere.

Et dilemma som blev debatteret er
fx dette fra Sofie: ”Jeg prøver at
leve mere bæredygtigt i min hverdag, og derfor køber jeg kun genbrug til mig selv. Jeg oplever dog at Ha’ en fin sommer
stå i et dilemma, hver gang jeg skal
købe en jule- eller fødselsdagsgave Mads Peter
til andre. Mit spørgsmål er, om jeg
kan tillade mig at give andre mennesker genbrugsgaver, eller om jeg
trækker mine egne værdier og
holdninger ned over dem? Hvad
gør I selv?”
Hvis dette er Sofies bidrag, så skal
det tages alvorligt og respekteres.
Dialogen som måske kan opstå
med familie og venner er god til at
åbne for holdninger til at ting skal
holde længere og skal slides op
efter det evt. er repareret. Begrebet
”genbrugsgaver” kan også udvides
med oplevelser. Giv hinanden oplevelser, det er samtidigt jo en slags
genbrug men også unikt. Der kan
sikker findes flere udvidelser af
”genbrugsgaver”. Da jeg var barn
var det helt almindeligt og accepteret at man ”arvede” tøj og legetøj
fra fætter/kusine. Det gik af mode i
den økonomiske velfærdsudvikling
og endnu mere med den globale
markedsøkonomi, hvor ting er ble-
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Anne Horn Andersen

Der er nu en ekstra mulighed for at købe ind
i MEC. Man kan nemlig købe flere smukke
ting, der er lavet af genbrug, samt fine insekthoteller.
Det er Anne Horn Andersen, vi kan takke for
det. Hun er siden april (midt under Corona
tiden) blevet tilknyttet MEC i fleksjob.
Det kvitterer hun for, ved at afsøge containerne, og hvor der står storskrald o.l., hvor
hun finder kasserede ting, og så tryller hun
dem om til smukke genbrugelige effekter,
som efterfølgende sælges i MEC-butikken.
Anne har altid været kreativ, men det var
først efter, at hun for 10 år siden kom ud for
en arbejdsulykke, at hun blev tvunget til at
tænke nyt.
Arbejdsulykken, der gjorde hende ukampdygtig på det almindelige arbejdsmarked,
kunne ellers have trukket megen bitterhed
og vrede med sig, ikke mindst fordi hendes
daværende kommune (Lyngby-Taarbæk)
trak erstatningssagen ud i 9 1/2 år.
- Livet er for kort til at være vred og bitter.
Jeg vil hellere tænke positivt og se hvad jeg
så kan få ud af det. Det blev så til at få ind-

rettet et værksted her i Hedehusene,
hvor jeg dyrker min passion for at få
smukke ting ud af det, der ellers bliver kasseret.
- Høje-Taastrup kommune har hjulpet mig videre til MEC, hvor jeg så
har fået fleks-ansættelse nogle timer
om ugen.
Jeg har ikke nogen fyrstelig økonomi, men jeg lever af det, jeg godt kan
lide, og så er det dejligt at kunne
glæde andre.
Anne, der nu er 58 år, er ufaglært og
har altid haft ”ild i røven” og altid haft
lyst til at bruge hænderne.
Det er gået videre til næste og næste
generation, da hendes barnebarn på
8 år elsker at udfolde sig med sin
mormor på værkstedet, hvor de hele
tiden finder på nye spændende ting,
ud af noget, der allerede er kasseret.
I MEC er vi glade for vinder-vinderaftalen, der helt åbenlyst falder i tråd
med den genbrugstanke, som er helt
centralt i MECs DNA.
Herunder ses nogle af de effekter, som Anne
har til salg i MEC butikken.

VOR EGEN VERDEN

Generalforsamling 2020 - referat
Tirsdag den 16. juni afholdt MEC deres årlige generalforsamling, dog med
et par måneders forsinkelse grundet
Corona krisen. I alt 14 mennesker
mødte op denne varme juni-aften.
Formanden bød velkommen og foreslog
Knud Anker Iversen, som dirigent og Tina
Faber som referent.
Formandens lagde ud med at undskylde,
at vi måtte udskyde generalforsamlingen
ad flere omgange grundet krisen. Derefter gennemgik han sin beretning for årets
gang, og roste den mere end 50 sider
lange årsrapport fra Tinas hånd. Alle tilstedeværende fik udleveret årsrapporten
og den vil blive lagt på hjemmesiden efterfølgende.
Året startede i den økonomisk usikre modus, idet 2018 sluttede i nogenlunde balance baseret på et kommunalt tilskud på
mere end 400.000 kr. Sidste del af
2018 og første del af 2019 var derfor
præget af tilpasninger, besparelser og
idegenerering af hvordan kan MEC få et
nyt fremtidigt økonomisk grundlag samtidigt med at den grundlæggende vision for
MEC blev bibeholdt. Bestyrelsen var besluttet på at give det en chance og satse
egenkapitalen på eksperimentet. MEC
fik et par gode projekter i hus. Trygfondens støtte til reparationsværksted var en
uvurderlig hjælp. Ligeledes projektet Bæredygtig bundlinje 2, hvor små virksomheder i nærområdet får hjælp til at styrke
deres bæredygtighed.
De basale aktiviteter omkring reparationsværksted og butik fortsatte og blev
udbygget og konsolideret. Ikke desto
mindre tegnede året til at give et underskud som var tæt på at opbruge MECs
egenkapital. Ved årets afslutning viste sig
endnu en forsinket solstråle i form af en
gammel bogholderifejl blev afsløret, så
MECs formue rent faktisk viste sig at være større end vi troede. Underskuddet
blev derfor reduceret til ca. 20% af egenkapitalen!
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Det nye år 2020 startede derfor med to
økonomisk positive ting, nemlig tilskud fra
kommunen til vores aktivitet omkring bæredygtighed og at vi fortsat har en brugbar
formue. Formuen skal dog helst ikke blive
mindre!
Desværre har vi det sidste år igen oplevet
et fald i medlemstal, og det er beklageligt.
Derfor må vi gøre en stor indsat for skaffe
flere medlemmer til foreningen i 2020. Tak
til bestyrelsen for en uvurderlig opbakning,
tak til de frivillige og tak til de ansatte i det
forløbne år, med håbet om en fortsat opbakning.
Valg af bestyrelse og suppleanter
Følgende blev valgt til bestyrelsen:
Mads Peter Schreiber, Karsten V.
Jacobsen, Kim Finsen, Mogens
Jørgensen, Bodil Josephsen, Ejner
Stutemeyer og Martin Brøndsager.
Suppleanter: Bjarne Bertelsen, og Jens
Klarskov.

Det blev besluttet, at Ole Helding ikke
længere kan være fuldgyldigt medlem af
bestyrelsen grundet alvorlig sygdom.
Efter generalforsamlingen holdt Anders
Riemann fra Nordic Harvest et meget
spændende og interessant oplæg om
indoor harvest - der kort fortalt handler om
at trække landbruget ind til byen, uden
brug af jord, men dyrkning af grøntsager i
vand i stedet for. Se artikel på næste
side. Vi blev inviteret ud at se fabrikken,
når den står klar i slutningen af 2020, så
det kan i glæde jer til. Mere info senere på
året.
Alt i alt en vellykket generalforsamling.

VOR EGEN VERDEN

Fremtidens landbrug ligger i byerne
- Det er ikke en løsning at blive ved med at
fælde skov. Økologisk landbrug kan ikke producere flere fødevarer end industrielt landbrug. Hvorfor ikke udnytte at jordens befolkning koncentreres i byerne, så det bliver naturligt at fødevareproduktionen også foregår i
byerne.
Sådan siger Anders Riemann, der er initiativtager til Nordic Harvest. De i gang med at
etablere et bylandbrug i Transportcentret her
i Høje-Taastrup. Han var gæst ved MECs
generalforsamling den 16. juni.
Her fortalte han bl.a., at Nordic Harvest vil
gøre op med den traditionelle tankegang og
tilfredsstille forbrugerens efterspørgsel ved at
skabe et udbud af velsmagende og næringsrige fødevarer produceret efter de højeste
standarder, hvad angår bæredygtighed og
fødevaresikkerhed.

Maden vil kunne produceres med et
vandforbrug på 5-10% af hvad man ellers bruger for at producere grøntsager.
LED-lys vil kunne sikre fotosyntesen, der
vil foregå under kontrollerede forhold,
der således forebygger insekt– og svampeangreb. Der vil være tale om en markant begrænsning i transportforbruget
idet en række af grøntsagerne erstatter
import. Der er tale om et meget klimavenligt, men ikke økologisk landbrug.
Fra december i år forventer man at kunne indvie det nye bylandbrug, som vil
blive etableret i en kæmpelagerhal på
størrelse med en fodboldbane. Der vil
blive dyrket i op til 10 meters højde. .
Der er foreløbig fundet 62 mio.kr til investeringen heriblandt penge fra Vækstfonden.

Nok lidt svært at forestille sig, men til december vil her - i flere etager - blive dyrket krydderurter og salater. Billedet viser den mere end 10.000 m2 store hal i Transportcentret,
hvor man nu er i fuld sving med at gøre klar. Læs mere her https://towardsno1.dk/in-adanish-suburb-fresh-food-will-be-grown-in-a-warehouse/?
fbclid=IwAR3UaHoNQlLl2zYx8RKWq7oGkhdLYlD37EJKaRuUip_2m4tVSYSCelX2mQo

Udspil og medspil

Benyt PostNord app, så skriver vi
automatisk din pakkelabel ud for
dig.
I indeværende uge, fik vi endelig lov at
uddele chokolade til den første kunde,
som downloadede og anvendte PostNord app, til køb af pakkelabel. Kort sagt
handler det om, at vi nu kan udskrive
pakkelabels for de kunder, som ikke har
en printer i hjemmet. Det eneste der
kræves er, at man har PostNord appen
og køber sin pakkelabel via telefonen.
På billedet til højre ses den heldige kunde og Heidi, som fremviser pakkelabel.
Vi håber, at rigtig mange kunder fremover vil gøre brug af appen og denne
service.

Så starter Ren By igen
Initiativet, der har fokus på at få opsamlet noget af alt det skrald, der efterlades i naturen, har holdt Corona--pause. Normalt starter det op i marts måned, men lige da
blæste den store Corona-alarm, og vi besluttede helt at droppe fælles indsamling.
Det betød dog ikke, at der ikke blev samlet skidt ind. Det foregik bare mere på individuel vis. MEC tilbød at udlåne indsamlingsudstyr til dem, der var friske på at samle
skrald. I alt 14 mennesker samlede skrald.
Nu er der løsnet så tilpas op, at vi godt tør mødes op til 10 mennesker og så sprede
os for at fange skidtet. Det vil ske onsdag den 24. juni kl. 17-18.30 med mødested
ved Circle K servicestationen ved Kuldyssen/Høje Taastrup vej.
Det er et godt sted at starte, da der altid plejer at være meget skidt her, og der er mulighed for at bevæge sig i flere retninger.
Den store landsdækkende affaldsindsamling blev - grundet Corona - udskudt
til den 19. september.
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10 positive nyheder

Kort grønt nyt

Hver søndag får dem, der har tilmeldt sig
som ”abonnenter” en hilsen med 10 positive nyheder. Meningen er, at man skal blive
opmuntret og få lyst til at gøre noget godt,
når man kan se, at andre gør noget godt
og opmuntres af, at verden ikke er så sort
som man kan få indtryk af. Her følger overskrifterne på de seneste 10 positive nyheder, som vi sendte ud.

Økologiske eksperimentelle
zoner

Afghanske teenagepiger inspirerer ved deres initiativ og gå-på-mod
Det er i modgang, de mest dedikerede
mennesker træder i karakter
Amerikanske byer tager gaden tilbage til
cykler og gående
Det er ingen naturlov, at bilerne skal fylde
mere og mere
Uddød fugleart er “genopstået” Vi fortvivles, når fuglearter uddør, men så må vi også glædes, når uddøde arter genopstår.
New Zealand premierminister: Gå over til
fire dages arbejdsuge Det er ikke nogen
naturlov, at vi bare skal slide os selv mere
og mere op
Europas grønneste kontorbygning ligger i
Düsseldorf Bynaturen presser sig på
“Små landbrug har store miljøløsninger”
Unge danske landmænd viser vejen
Landbrug på basis af permanent utopi Permatopia - fællesskab og selvforsyning er
også en del af fremtidens landbrug
Fra knaphed og usikkerhed til følelse af
overflod og kontrol Man behøver ikke mange penge når man har glæden ved at kunne høste føden selv
Under jorden i London dyrkes salat klimavenligt Bylandbrug kan have mange udtryk
England: størst støtte til landmænd, der
dyrker miljøforsvarligt England viser vejen
for EUs fremtidige landbrugsstøtte

Kommunen bør signalere vilje til, at landmænd skal kunne udlægge dele af deres
jordlodder som eksperimentel økologisk zone. Dvs. et område, hvor mindre jordbrug (1
-5 ha) skal have mulighed for at etablere sig
for at producere fødevarer. Det forventes
ikke, at der i kommuneplanen skal fremgå et
konkret område, men at der med kommuneplanen klart signaleres imødekommenhed.
Sådan siger lokalafdelingen af DN i en henvendelse til kommunen i forbindelse med, at
deres udviklingsstrategi er i høring.

Stop spild af mad
Efter en Corona-pause er Stop Spild af Mad
fra Cafe Paraplyen kommet i gang igen.
Man skal - som noget nyt - tilmelde sig på
forhånd, og der er begrænsning på, hvor
mange der kan få. Man kan læse mere og
tilmelde sig via Facebook-siden ”Stop
madspild Paraplyen”.

Bycyklen stopper
Bycyklen, der har elcykler til udlejning ved
Høje Taastrup station har ikke længere en
aftale med Høje-Taastrup kommune. Således må bycyklen, der fungerer i København,
Frederiksberg og Rødovre, betragtes som
stoppet i Høje-Taastrup.

Turist på cykel
Hvis man som turist ønsker at komme rundt
på cykelstierne på vestegnen, er man ilde
stedt. De lokale cykelhandlere lejer ikke
cykler ud. Det eneste sted man kan leje cykler hos er via Quality Hotel ved Høje Taastrup station. Her er cykelleje dog primært
for hotellets gæster.
I MEC håber vi, at kunne tilbyde leje af en
tandemcykel, i juli og august måned. Pris for
leje pr. dag 100,- kroner mod et depositum
på 500,- kroner. Læs mere på FB og hjemmesiden i uge 26.

Udspil og medspil

Natur og Miljøpulje sætter spor
Taastrup Have fik i december 2019 en
bevilling fra Agendarådets Natur ogMiljøpulje. Bevillingen på 3902,- kr.
skulle anvendes til, at de kunne etablere bi-venlige blomsterbede. Der er
nu etableret fire sommerfugle og bivenlige bede.
Det sker på basis af en frøblanding
der i øvrigt hedder noget så romantisk
som ”Honningbi og sommerfugleblomster festblanding”, og består bl.a. af
følgende blomster: Honningurt, Blodkløver, Hjulkrone, Jomfru i det grøn-

ne, Sløjfeblomst, Morgenfrue, Kornblomst, Mølleblomst, Godetia, Brudeslør,
Rødkløver m.fl.
Det er anden gang bebyggelsen, der - i
kraft af formanden Erik Larsen er fremme
i skoene, har fået en naturvenlig håndsrækning. Tidligere har de fået leveret
frugttræer fra en pulje som Danmarks
Naturfredningsforening bestyrede.

På billedet ses såvel blomsterne som
frugttræerne.

Bæredygtig bundlinje 2 - projektet
Lokalt er vi godt med i forhold til at hverve små og mellemstore virksomheder til
projektet. Vi regner med at nå 10 virksomheder inden årets udgang, og så finder vi de sidste 2-4 virksomheder i 2021. Lige nu er følgende virksomheder
med:
Hedeland Golfklub, Frisksnit, Cph Steel, Wittrup Motel, FLD og Bautahøj

Fire nye virksomheder er på vej: Plusren, Jespers Torvekøkken, Race Hall, og
Kejserindens Gryder.
Alle virksomheder er positive og ønsker at bidrage til den grønne omstilling, i
det omfang de formår.
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Grøn salon

God grund til at honningen er lokal
Det er meget svært at komme ind i
MEC uden at støde på antydningen
af honning. Allerede inden man
kommer ind, står skiltet med reklame for den lokale honning. Når
man så er inde i MEC butikken, så
bugner hylderne af honning. Det er
der en særlig grund til, nemlig
Henrik Ruø Jensen.

Det er ham, der leverer vores honning, og som derfor jævnligt kommer
forbi - ikke bare med honning - men
også med gode historier, hvori bierne
ikke sjældent indgår.

de nu nedlagte Vegetaraftner et meget
spændende foredrag om bierne. Det var
meningen, at det skulle holdes over én
aften, men Henrik havde så meget at fortælle, at det måtte strækkes over to aftner. Han kunne nemt have fortsat to aftener mere.
Det er ikke mindst pga. hans meget dedikerede arbejde med bierne og honningen,
at han i 2020 blev udnævnt til ”Årets Hedehusborger”.

Henrik har gennem en årrække været
en forbilledlig og en stærkt engageret
formand for det lokale bilaug. Han er
meget vidende på området og deler
generøst ud af sin viden. Hans begejstring smitter, og i dag er bilauget
med start i 2002 på 19 medlemmer
en forening med 50 medlemmer.
Hedehusene har en central rolle i
Henriks engagement. Trofast har han
(mest via sin kone Lis) været repræsenteret på Hedemarkedet med salg
af honning og voks. Derudover har
han stået i spidsen for, at bilaugets
bigård er blevet placeret på Ansgar
Kirkegård, hvor bierne indgår i kirkens bestræbelser på, at få en mere
blomstrende og biodivers kirkegård.
Henrik er et meget dedikeret og inspirerende menneske, hvis engagement
også sætter sig spor uden for Hedehusene.
F.eks. har han lagt rigtig mange frivillige timer i at få etableret et bilaug i
Taastrupgård og været en efterspurgt
foredragsholder, når det har handlet
om god formidling vedr. biernes forunderlige verden. F.eks. holdt han, i

Dette billede er fra Taastrupgaard bigård. Et
initiativ som Henrik har brugt mange timer på
at hjælpe i gang.

Udspil og medspil

Frisør Steen by Zenz i en Coronatid
En positiv og overraskende sideeffekt på Corona er, at flere søger til de grønne saloner.

Høje Taastrups grønne frisør Frisør
Steen by ZENZ Organic måtte som alle
andre frisører i Danmark lukke i marts,
da Coronakrisen slog til. Indehaveren
Jeanne Steen fortæller:
”Det var en uvirkelig følelse, da man
blev lukket ned, det var forståeligt nok,
men lidt bizart. Da skolerne og andre
ting lukkede, begyndte vi at kunne
mærke nedgangen, for folk var tydeligvis blevet usikre.
Om genåbningen fortæller Jeanne: ”Ja,
og så var det næsten endnu mere
mærkeligt, da vi skulle åbne igen, fordi
det pludselig skulle gå så hurtigt. Fredag d.17. april fik vi at vide, vi kunne
genåbne og om mandagen skulle vi
være i gang! Der var ingen anvisninger
på, hvad vi skulle gøre, hvordan vi skulle indrette os i salonen eller i forhold til
social distance. Nu havde vi i to måneder fået tudet ørerne fulde om at holde
afstand, og det er jo lige det, vi ikke kan
i en frisørsalon.”
”Mine medarbejdere tog det i stiv arm,
siger Jeanne. Vi mødtes i weekenden
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og gjorde det hele rent og fjernede nogle
klippestole, for at skabe mere afstand
mellem pladserne. Og velkomsten! Straks
nyheden var ude begyndte folk at ringe for
at bestille tid, og den første dag ringede
telefonen uafbrudt fra kl. 7 morgen til kl.
10 aften! Telefonen kimede hele tiden, og
bookingsystemet brød sammen flere gange.”
Om den nye praksis fortæller Jeanne
Steen, at efter hver kunde blive alt rengjort og sprittet af. Sæde, håndtag osv. Vi
holder et øje på, hvad folk rører ved, så vi
kan holde alt pinligt rent. Vi bruger ikke
mundbind hele tiden, men gør det hvis vi
skal tæt på en kunde, eller ved kunder,
der er særligt sårbare. Vi har da også fået
meget ros af flere kunder, fordi de synes
det er rart og betryggende.”
Frisør Steen er Grøn Salon i en ny verden
”Jeg tror det er godt at være Grøn Salon,
for efter vi genåbnede, har vi fået flere
”nye kunder”, siger Jeanne glad, måske
fordi folk har gået derhjemme i flere måneder og tænkt over, hvad de kan gøre for
at forbedre verden og miljøet. Og det er
ikke bare os, for også de andre ZENZsaloner har oplevet fremgang efter genåbningen”.

Udspil og medspil

Naturplanteskolen folder sig ud
”Denne sæson tegner til at blive min
bedste.” Sådan siger indehaveren af Naturplanteskolen, der ligger på Stærkendevej 177 i Hedehusene, Aiah Noack.
Det er Corona-krisen, der er forklaringen. Mange har benyttet den ekstra tid
derhjemme til at kaste sig ekstra over
haven og altanen og har opdaget mulighederne for de spiselige planter, som
Naturplanteskolen har specialiseret sig i.

Også webinar
Samtidig med at der har været ekstra
gang i ekspeditionerne, har der i markant mindre omfang været gang i kurserne, som er en væsentlig del af Naturplanteskolens aktiviteter. Corona-kravet
om max 10 personer og kravet om afstand har gjort, at kurserne har været
med et begrænset deltagerantal. Det har
dog også gjort, at Aiah Noack har forsøgt sig med at afholde webinar - kurser
på nettet. Det har givet hende gode erfaringer, som bruges fremadrettet.

Naturplanteskolens venner
Et tredje forhold, der har gjort sig
gældende dette forår, er genvitaliseringen af
”Naturplanteskolens Venner”. De har fået
deres egen hjemmeside og har været
aktive i flere sammenhænge. se den her:
https://www.naturplanteskolensvenner.dk/

Det er dem, der har kæmpet for at Naturplanteskolen kunne komme i betragtning til
bevilling fra Realdanias Underværker. Pengene skal - hvis de bevilges - bruges til at
etablere et stort, nytænkt væksthus. Hvorvidt
det bliver aktuelt vides endnu ikke. Derimod
vides det, at der i regi af venneforeningen er
etableret en haveskole, hvor natur- og havevenner hver søndag kan mødes og i praksis
lære om at dyrke have uden at skulle grave,
og med mindre brug af vand.
Der sker ganske meget på Naturplanteskolen. Det kan man læse mere om
her https://naturplanteskolen.dk/ .
Hen over sommeren er der åbent Alle hverdage – dog undtagen mandag: kl. 10 – 17
Weekend og helligdage: kl. 10 – 16

Der er grøde både med
planterne og med de frivillige venner af naturplanteskolen

Udspil og medspil

Blomster som miljøbuketter
To gutter på 19 år har startet et usædvanligt genbrugsprojekt. De har lavet
en god forretning ved at sælge friske blomster, som ellers ville være blevet
kasseret.
Når stadeholderne på Grønttorvet i Taastrup
har fået solgt deres blomster til de lokale
blomsterhandlere, så bliver der blomster tilbage, som de kasserer. Eller rettere ”kasserede”,
for to unge lokale iværksættere fanger nu
blomsterne, inden de smides ud. De er jo stadig friske og kan da stadig bindes til fine buketter. Det er Johan Vang Wildt og Artin
Hodanloo, der begge er 19, der griber blomsterne og redder dem fra kassation. De kalder
de reddede buketter for miljøbuketter og kalder deres forretning for Flowering Denmark.
Klokken 10 om formiddagen har de faste
blomsterhandlere været på torvet, og så er det
tid for de friske unge mennesker, der har en
aftale om at kunne købe resterne 30-40% billigere. Der er altså basis for en god forretning,
som også kommer deres kunder til gode.
Kunderne er først og fremmest erhvervsvirksomheder, der gerne vil have blomster til at
live op, eller som de igen kan give videre til
deres kunder. Private kan dog – via deres
hjemmeside www.flowering.dk bestille buketter til levering.
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Flowering Denmark er den eneste blomsterbutik af sin art i Danmark, og nok også den eneste butik, der ikke ligger langs
et butikstrøg. Butikken ligger i Grønttorvet, og der er således en meget kort
transport fra leverandør til deres butik.
Her har de så forlods fået bestillinger på
de forskellige typer buketter, som de så
binder. Når det er sket leveres buketterne
ud til kunderne, som er virksomheder og
privatpersoner i hovedstadsregionen og
på Roskilde-egnen.
Begge iværksættere har afsluttet deres
gymnasieuddannelse, og har ikke planer
om at fortsætte med videregående uddannelser. De er dedikeret blomster og er
begge opmærksomme på klimaet og miljøet. De er godt klar over, at hovedparten
af deres blomster kommer fra lande uden
for EU. Derfor vil de gerne kunne tilbyde
lokalt producerede blomster, der ikke har
været en lang rejse undervejs.

Udspil og medspil

Klima-indsats: der er meget der skal indhentes
Den aktive indsats for klimaet har været
noget på stand by her under Corona krisen. Der skulle i foråret være afholdt et
større borgerinddragende møde, hvor
borgerne kunne komme med input til kommunens klimapolitik. Det blev udskudt pga.
Coronaen.
Det samme gælder etableringen af et Ungeklimaråd .

Et særligt, bredt sammensat arbejdsudvalg vedr. klima, der skulle implementere
klimadagsordenen med borgmesteren i
spidsen, skulle også træde sammen i foråret. Også det udskød krisen.

lagt) med den hensigt, at der så gennemføres en bæredygtighedsfestival til foråret
2021.
Der bliver således ganske travlt, når de mange gode initiativer skal sættes i søen fra eftersommeren og frem.
Et arrangement ligger dog fast. Det er det
borgerinddragende møde vedr. klimaplanen.
Det vil blive afholdt torsdag den 20. august
og vil have transport som tema. Nærmere
program følger senere, men ønsker man at
bidrage, kan man kontakte klimasekretariatets leder Marie Louise Lemgart på marielouisele@htk.dk.

Endelig skulle der i september være afholdt et arrangement på Domhuspladsen i
Taastrup omkring Verdensmålene
”Danmark for målene”. Dette er udskudt
til foråret 2021. Der vil være et ”kick off”
arrangement til september (dato ikke fast-

Den stigende brug af privatbiler er ikke blot et trængselsproblem, det er også et
klimaproblem. Netop det forhold spiller centralt ind i den høring, som HøjeTaastrup kommune gennemfører den 20. august.

Udspil og medspil

Nu skal vi frasortere mælkekartoner
Da miljøministeren sammen med klimaministeren tidligere på året introducerede en
skærpelse af kildesorteringen, var det
kravet om 10 fraktioner, der stjal overskrifterne. Flere gjorde sig morsomme
med at tegne 10 skraldespande foran indgangen til det lille rækkehus.

Den ekstra fraktion vil ikke udløse krav om
en ekstra beholder, men hvad den skal blandes sammen med er uafklaret.

Dybest set vil den øgede kildesortering
ikke kræve flere affaldsbeholdere, men
det var der jo ikke så meget ”sensation” i.

Uanset hvad så er giver det god mening, at
frasortere mælkekartonerne, idet de indeholder lange jomfruelige papfibre der - i en genanvendelsesproces - vil være nyttige. Plast fra kartoner - vil, også på sigt, kunne genanvendes.

Der var dog en nyhed, som gled mere
stille igennem. Nemlig nyheden om, at nu
skal vi også til at genanvende vores mælkekartoner og andre kartonner, der består
af to materialer (”kompositmaterialer)
nemlig plast og pap.
Det har vi i Danmark - modsat vores nabolande - ikke vovet os ud i. Det til trods
for, at man i såvel Tyskland som i Sverige
igennem mere end 20 år har gjort det og
har stigende genanvendelse, når man har
skilt de to produkter fra hinanden.
Kigger vi i vores restaffald, må vi konstatere, at netop kartonerne udgør den største enkeltfraktion. Pr. dansker udgør plast
-pap karton 6 kg affald pr. år eller 34.000
tons affald om året (kilde: NIRAS).
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I Sverige indsamles kartonerne sammen med
andet pap, mens det indsamles sammen
med plast i Tyskland.

De præcise betingelser er man i gang med at
afklare i Miljøstyrelsen, så dem får vi ud senere på året.
I Høje-Taastrup vil den nye og udvidede kildesortering først træde i kraft fra 1. januar
2022.
PS. Det passer ikke, at det er helt nyt i Danmark. Fredericia har - som den eneste kommune i Danmark - sorteret mælkekartoner fra
igennem de sidste 20 år og sendt det indsamlede til efterbehandling i Tyskland. De
har gode erfaringer med det.

Udspil og medspil

De anbefaler mere skov
Ved skovhøringen den 8. februar som
bl.a. DN stod bag deltog de 75 deltagere i
et gruppearbejde, der sluttede med referat. Efterfølgende har arrangørerne sammenfattet gruppernes arbejde i seks anbefalinger som de efterfølgende har sendt
til deltagerne, Byråd, Skovråd og Agendaråd.
Her følger anbefalingerne:
•

•

•

•

Bynær skov må defineres som rekreativt område, der kan nås uden
vanskeligheder for ikke-bilister
Udviklingen af ”Hakkemoseskovområdet” bør tage udgangspunkt i
den naturhistorie, der er, og ske i
felter hvor der – som minimum –
sikres skov nærmest Hakkemosen
Natur og rekreativitet (åndehuller)
bør være en væsentlig del af byudviklingen. Fældes et træ, bør det
erstattes af to nyplantninger
Kommunens skovpolitik skal ses i

•

•

samspil med nabokommuner – eks.
naturareal i Ishøj, der ligger på den anden side af Røjlegrøften
Kommunens grønne områder/oaser
bør spille en troværdig rolle som en del
af kommunens brand og dermed økonomi
Borgere bør inddrages aktivt i etableringen af nye rekreative områder og
kommunen må efterfølgende sikre pleje og drift

Agendarådet forventes i øvrigt senere på
året at gennemføre en bustur kaldet et skovsyn. Turen vil gå rundt til de potentielle steder i hele kommunen, hvor der kan plantes
træer og rejses en større eller mindre skov.

Se på fugle i Hedeland
DN-Høje-Taastrup har indgået et samarbejde med havekolonien Brandhøj,
der ligger i Hedeland ved Hedehusene.
Aftalen indebærer, at de to parter har
et arrangement, der handler om de fugle, som man kan se og høre i Hedeland
og i kolonihaveforeningen.
Næste arrangement er tirsdag den 1.
september kl. 19-21, hvor man kan
blive klogere på fuglelivet. Ornitolog
Carsten Høyer guider og fortæller om
de fugle, som deltagerne vil møde.
Carsten Høyer er kendt som en yderst
inspirerende fortæller med stor fugleindsigt, som han bl.a. gør brug af ved
DNs nattergaleudflugter.

Da arrangørerne har forventning om stor
opslutning er der krav om forudgående tilmelding. Til hoeje-taastrup@dn.dk. Der er
plads til 30 deltagere, og her gælder princippet om ”først til mølle”.

Kort nyt

Kender du en ildsjæl - du kan prikke på skulderen??
Med Realdanias kampagne Underværker inviteres alle, der arbejder frivilligt og engageret med at skabe gode rammer for fællesskab og aktivitet, til at søge om økonomisk støtte til at føre gode og originale idéer ud i livet. Har man en ildsjæl i maven, er det nu man skal byde ind. Kampagnens næste ansøgningsfrist er fredag
den 11. september 2020 kl. 12.00.
Projektstøtten kan ansøges af alle, der arbejder frivilligt og engageret med at forbedre og udvikle lokalsamfundet gennem det byggede miljø – både i byer og på
landet. Realdania har i alt afsat 45 mio. kr. til ildsjæleprojekter, og forventer samlet
at støtte mellem 60-80 store og små projekter i perioden 2018-2020.
Prik en ildsjæl på skulderen
Lokaludvalgene er en vigtig målgruppe for kampagnen, for det er netop jer, der har
kontakten med ildsjælene. Derfor deler vi invitationen med jer, og håber at I vil være med til at dele den med jeres netværk.
Læs mere om kampagnen på www.underværker.dk, hvor I kan se de tidligere støttede projekter og finde mere viden og inspiration.
Vi håber, at I vil være med og dele muligheden med jeres netværk.

Projekt om Iværksætteri er under opbygning
Høje-Taastrup Kommune er sammen med to svenske kommuner (Landskrona
og Helsingborg) med i et Interreg-ØKS-projekt, 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.
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Der er god mulighed for at cykle i flok
Cyklistforbundet på Vestegnen har besluttet på sin hjemmeside at lave et fremstød for de organiserede initiativer, der er i vestegnskommunerne for at komme op på jernhesten sammen med
andre.

Her følger oversigten fra Høje-Taastrup:
Cyklistforbundet Vestegnen er først og fremmest en politisk forening, der har som sit
primære formål at styrke cyklismen som transportform.
Vi arrangerer også cykelture, men det er der heldigvis en række andre foreninger der
også gør. Det er dem vi vil henvise til her:
Tandemklubben. Tåstrup- og Omegnens Tandemklub. Foreningen, der har til huse på
Taastrupgårdsvej 51, har som sit primære formål at hjælpe blinde, svagtseende og
seende til sammen at få en oplevelse i naturen. Der er en seende pilot, der sidder forrest på tandemen og fortæller den, der sidder bagest, hvor de cykler, og hvad de ser og
oplever undervejs. Der cykles hver tirsdag kl. 19.00 fra april til september.
Man kan høre nærmere og melde sig ind ved at kontakte formanden Thorsten Bech
Jensen, mobil 21 77 02 44 eller sekretær Maibritt Søgaard, mobil 23 21 59 25 eller via
mail: mole_p@godmail.dk.
Ældresagens cykelture. Hver onsdag kl. 11.00 mødes ældre, der har lyst til at cykle
sammen ved Kulturcentret, Poppelallé 12 i Taastrup. Her cykler man i 1 ½ time i moderat tempo med en pause indlagt. Man kan læse mere her: https://www.aeldresagen.dk/
lokalafdelinger/hoeje-taastrup/aktiviteter-og-kurser/k2237-cykelture-i-taastrup-ogomegn?mid=02CE388CA44444EC96494CBB30775E4A&category=motion
TIK Motionscykling. Denne klub henvender sig til voksne over 18 år (alle aldersgrupper), der godt kan lide at cykle sammen på racercykel. Klubben tilbyder et hold for kvinder. (Der er en særlig afdeling for kvinder), der godt vil cykle sammen. Som medlem
forventes man at kunne holde en hastighed på 25 km/t. Klubben holder til hos TIK på
Parkvej 78 i Taastrup. Man kan læse mere og tilmelde sig via https://
motionscykling.tik.dk/
Hedehusene-Fløng Cykelklub. Foreningen, der har klubhus på Fløng Byvej 12, er
primært rettet mod cykelinteresserede – herunder mountainbikes – i Hedehusene og
Fløng. De har 350 medlemmer. Man kan læse mere på http://hfck.dk/.
Røde Kors cykeltræning for indvandrere: Hver lørdag formiddag er der cykeltræning
for indvandrere på Ole-Rømer skolen i Taastrup. Her skabes de bedste rammer for at
lære især kvinder af anden etnisk baggrund trygheden ved at cykle. Ønsker man at vide mere kan man kontakte Merete Barstad på tlf. 61 55 02 34 eller på mail
mbars@outlook.dk

Cyklistnyt

Tilbud vedr. trafiksikkerhed og
nye elever
I juni måned fremsendes følgende til
en række skoleledere i kommunen.
Jeg tilbyder at besøge lokale skoler i
forbindelse med skolestart, eller ved
det første forældremøde, hvor elever
og forældre bliver introduceret til skolelivet.
Her vil jeg i samarbejde med formanden for Cyklistforbundet Vestegnen
komme med et venligt ment opråb omkring forældrenes uvaner med at køre
deres børn til og fra skole.

Oplæggets varighed er max. 10. min. Til
slut gør vi opmærksom på, at skolerne
jo allerede nu kan tilmelde sig ABC –
Alle Børn Cykler kampagnen, via Cyklistforbundets hjemmeside. I kampagnen dyster skoleklasser om at cykle flest
dage. Lærerne kan allerede nu tilmelde
klasserne til årets kampagne.
Det er gratis at deltage i kampagnen,
der kører den 7.-20. september 2020.
Læs mere via www.abc-abc.dk.
Indtil nu ser det ud til, at vi skal besøge
Taastrup Privatskole samt Borgerskolen
i august/september 2020.

Vi appellerer til, at man lærer sit barn
at cykle trafiksikkert til og fra skole.
Ønsker man i stedet at aflevere sit
barn/børn i bil skal det ske med et trafiksikkert fokus.

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

Skiftende arbejdsdage hver uge

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 gæsterne og sørger for
opvasken

Alle dage undtagen onsdag

Kim Finsen

Medhjælper i pakkeshop, på forkontor Mandag og tirsdag mellem 13-18, og
og alt-mulig mand
når det brænder på.

Jan Larsen

Diverse forefaldende arbejde, og udnævnt til kældermester

Mandag, torsdag kl. 10.00-12.00

Mogens Jørgensen

Lukkevagt

Torsdag kl. 13-18

Knud Anker Iversen

”Konsulent”

Når Tina ringer

Ellen Sassersen

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

Onsdage kl. 9-12

Alice

Telefon, pakkeshop, gæster

Mandag 9.30-13.30

Susanne

Pakkeshop og ad hoc opgaver

Tirsdag 14-18

Anne Holm

Billedkunstner, alt-mulig kvinde

Ikke faste tider, men 2 timer om
ugen.

Reparationsværkstedet
Navn

Funktion

Hvornår er de her?

Ejner Stutemeyer

Ansvar for værkstedsdrift

Onsdag kl. 12-15, fredag. kl. 10-13.30

Michael Stenander

PC-reparation + IT-hjemmeservice

Tirsdag og torsdag kl. 12 -15

John Pallesen

Symaskinereparation

En gang om ugen ca.

Faruk Bygmeti

Symaskinereparation

Mest om lørdagen

Christophpher Lindebjerg

PC-reparation

Tirsdag og torsdag kl. 12-15

Jens Ole Gregersen

Elektronikreparation

Hver mandag kl. 12-16, og fredag 1113

Torsten Michaelis

Elektronikreparation

Tirsdag og 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

Allan Tang Petersen

Elektronikreparation

Mandag og Onsdag 12-15

Aage Andersen

Diverse hjælp

Ind i mellem

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

HVAD SKER I OG OMKRING
MILJØ- OG ENERGICENTRET I

Juni - september 2020
Juni:
Ren By indsamling,
onsdag den 24/6 klokken 17-18.30.
September:
Se på fugle i Hedeland, tirsdag den 1.
september kl. 19-21.
Frivillighedsdag, Taastrup Bymidte den 5.
sept. Mellem 10-16.
Frivillighedsdag, Hedehusene Bymidte den
12. sept. Mellem 10-16

Som MEC-medlem (300 kr.) får du 20% rabat på arbejdsløn
pr. reparation. Dog ikke på reservedelene. Der er mulighed
for at være støttemedlem for 100,- kr.

Der er altid gratis kaffe på kanden til medlemmer :-)

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

