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LEDER

Det fælles bedste
Det er et rigtig godt
initiativ som otte
foreninger (Praktisk
Økologi, Landssammenslutningen af
Økosamfund, Landsforeningen Økologisk
Byggeri, Perma kulturgruppen, Omstilling
Danmark, Omstilling
Nu, fødevarefællesskaber, Slow Food)
har taget.
I stedet for at man
holder sin lidt kedelige
årlige, vedtægtsfastlagte generalforsamling hver for sig, så
holder de den sammen.

samfund, sætter
hinanden stævne.
Nu er det workshops,
inspiration og
netværk, der er det
altoverskyggende.
Der holdes stadig
generalforsamlinger i
de forskellige foreninger, men i det
samlede program
fylder de ikke så
meget.

Arrangementet har
fået en flot samlende
oerskrift ”Det fælles
Bedste”. Hvordan kan
vi hjælpes med at
pejle os ind på hvad
der er det fælles
Det startede for to år
bedste for Danmark
siden, hvor de gik
og hvordan kan vi
sammen om at mødes
hjælpes med at
på Samsø. Det var en
komme derhen ?
kæmpesucces med
masser af gejst og
Et pejlemærke er
netværk. 400 menkommunevalget i
nesker var de på den 2017, hvor ambitiogrønne ø.
nen er at natur, miljø,
klima, energi og
Det gjorde at de bebæredygtighed for
sluttede igen at møalvor kommer på
des, nu denne gang i
dagsordenen.
Hvalsø i Lejre
kommune - den
Indsatsen lokalt bliver
økologiske kommune. mere og mere påtrængende. Ikke
De nøjes ikke med at
mindst når vi har et
holde deres vedtægtsen regering, der er
fastlagte generalfodslæbende og
forsamlinger, men at
nølende i forhold til
gøre det til en større
den omstilling af
samlet event, hvor
Danmark, som tiden
alle, der arbejder for
skriger på.
det bæredygtige
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Det er således nødvendigt, at vi små
mennesker, der er
midt i hverdagen,
finder sammen. Vi har
ikke behov for at
skulle manifestere os
og finde fejl hos de
der - tilsyneladende mener noget andet
end vi gør. Vi skal
passe på vores lokale
samfund og det gør vi
bedst ved at dyrke
jorden økologisk, lade
være at bruge gift,
sørge for at tingene
cirkulerer og repareres, bruge
vedvarende energi at vi har en god tone
overfor hinanden og
finder styrkerne hos
hinanden. Osv.osv.
Det vil være denne
gode mellemmenneskelige vilje og
styrke, der skal findes
frem ved Det Fælles
Bedste.
Det er i Bededagsferien den 22.-24.
april, der er det store
folketræf i Hvalsø. Fra
MEC deltager vi om
lørdagen med workshop omkring reparation.

Medlemsblad for medlemmer
af foreningen Miljø- og
EnergiCentret i Høje-Taastrup
(MEC).
Foreningen har til formål at
styrke bæredygtig udvikling på
et forsvarligt økologisk
grundlag.
Oplag: 200 (125 papir –75
digital)
Redaktion:
Knud Anker Iversen (ansvh.)
Birgit Gundel (korrektur)
Medlemsskab:
300 kr. Dette beløb dækker
såvel medlemsskab af MEC
som VE (VedvarendeEnergi)
Som medlem får man tilsendt
Miljø og Energi 4 gange årligt
og VE´s blad Råstof 4 gange
årligt samt digitale
nyhedsbreve.
Medlemskab for institutioner
og virksomheder: 450 kr.
Medlemskab kun af MEC:
175 kr. Digitalt medlemskab
(medlemsblad sendt pr. mail)
kan nedbringe udgiften med 40
kr.
Deadline for næste blad :
1. juni 2016
Næste udgivelse:
10. juni 2016

Læs også side 13.

Adresse:
Høje Taastrup Boulevard 54
2630 Taastrup tlf. 43 30 42 00,
E-mail: mec@mec-ht.dk
Hjemmeside: www.mec-ht.dk

KAI

Bank: Merkurbank

Håber vi ses derude.

reg. 8401 kt.nr. 1108358

PROFIL

Ferid Lagumdzija
gulerødder, kartofler og salat. I år
udvides det til 200 m2 hvor syv er med.
Ferid er talsmand for gruppen, da det er
ham der er mest engageret og mest
ivrig for at stedet skal blomstre. Han er
en stor naturelsker og benytter enhver
lejlighed til at komme ud i det fri.
Han er 59 år. Kom til Danmark i 1993
hvor han flygtede fra krigen i Bosnien.
Han er muslim og selvom han havde
det fint med sine serbiske naboer,
ændrede krigen alt, så han og familien
måtte hurtigst muligt bryde op for ikke
at miste livet.
Han er blevet taget godt imod i Danmark, hvor han de sidste 17 år har
været buschauffør - først i København,
nu i Roskilde.

Ferid er tilknyttet MEC-kredsen fordi det
er ham der er kontaktperson i forhold til
Thorsvang Havefællesskab.
Havefællesskabet som ligger på
hjørnegrunden ved Hveen Boulevard og
Taastrup Hovedgade/Køgevej. Sidste
år var der fem der deltes om de 100 m2
der er til rådighed til dyrkning af

Han er gift med Zlato og de bor i
Taastrup Have i Taastrup. Sammen har
de to drenge. Den ældste er uddannet
som teknoantropolog på Københavns
universitet og den yngste studerer
økonomi på RUC.
Zlato kæmper stadig med krigstraumer,
men nyder - som Ferid - at kunne
arbejde i haven og her møde venlige
danskere, og
knytte nye
venskaber.
Han er et
ualmindeligt
behageligt og rart
menneske, som
vi er glade for at
komme til at lære
nærmere at
kende.
KAI
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VOR EGEN VERDEN

Ordinær generalforsamling den 30. marts
Onsdag den 30. marts kl.
19 er der ordinær generalforesamling i Miljø–
og EnergiCentret i MECs
lokaler.
Dagsordenen for
generalforsamlingen vil
være:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af
regnskab og budget
5. Fastsættelse af
kontingent for 2017
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og
suppleanter
8. Valg af revisor og
revisorsuppleant
9. Evt.
Formanden vil komme
med bestyrelsens
beretning. Den vil dog
ikke være så omfattende
som den skriftlige
beretning, der vil være på
28 sider.
Den vil - efter
generalforsamlingen være tilgængelig fra
hjemmesiden.
Udover at se på, hvad
der er sket, vil formanden
også fortælle om
planerne for 2016.
Traditionen tro har
bestyrelsen fundet en
uden for kredsen til at
dirigere os. Denne gang
har vi inviteret vores
samarbejdspartner
gennem 10 år, Peter Bo
Jørgensen, der er
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formand for ulandsforeningen Masanga
Det er også en tradition at
dirigenten, når mødet er
slut, holder et lille foredrag
om et relevant emne.
Denne gang handler det
om, hvad der er kommet ud
af MECs og Masangas
samarbejde samt en
fortælling om planerne for
fremtiden
Der skal vælges bestyrelse.
Mads Peter Schreiber,
Bodil Josphsen og Mogens
Jørgensen er på valg. Alle
modtager genvalg
Derudover skal vælges tre
suppleanter. Her er Jens
Klarskov Pedersen og

Martin Brøndsager indstillet
på genvalg, så her er en
plads ledig.
John Sander fra bestyrelsen
og Rene Mandel, suppleant
trækker sig begge, da de er
flyttet temmelig langt væk f ra
kommunen.
På generalforsamlingen vil
årsregnskabet bliver
præsenteret. Det udviser et
mindre overskud
Bestyrelsen foreslår uændret
kontingent for 2017.
Kontingentet for 2016 blev
besluttet på generalforsamlingen sidste år.

Det er Peter Bo
Jørgensen,
læge og
formand for
Masanga.dk og mangeårig
samarbejdspartnter for
MEC, der er
indbudt til at
være dirigent
og
efterfølgende
foredragsholder
på generalforsamlingen
den 30. marts.

VOR EGEN VERDEN

Ny frivillig
lukkevagt
Hanne Hansen hedder vores næstseneste
frivillige lukkevagt.
Hanne er 72 år og har en fortid i postvæsnet
og som medlem af byrådet for SF. Her sad
hun i en periode som formand for
socialudvalget.
Nu nyder hun som pensionist at kunne kaste
sig over de opgaver, som hun selv vælger
og synes er sjove.
En af disse opgaver er at være tovholder på
”Livsglæden” - en klub for ældre, der mødes
hver anden onsdag hen over året til foredrag
og udflugter.
Vi er glade for, at hun helt frivilligt (kun lidt
pres) har påtaget sig godt at ville hjælpe til
som frivillig i MEC.
Det vil være eftermiddage fra kl. 14 til 17
man vil kunne møde vores nye frivillige
medhjælper, hvor hun bl.a. tager sig af at
udlevere pakker og returnere reparerede
ting.

Noter fra hverdagen
Der er et sand rend ind og ud af døren i løbet
af en dag. Seneste måling siger at vi i løbet
af den uge havde 170 henvendelser.
Det er først og fremmest folk, der skal
afhente eller sende en pakke.
Derudover har vi stadig pænt mange
henvendelser fra folk, der godt vil have os til
ar reparere - eller som skal hente noget vi
har repareret.
Derudover får vi forskellige henvendelser
såsom:
Ny frivillig til værkstedet og endnu en ny
frivillig lukkevagt.
Hvordan annoncerer vi tandemcykeludlejningen til sommer?
Hønsene, der skal med hønsefræseren
rundt, tiltrækker rotter - hvad gør vi?
Jeg kommer for at afhente analoge TV som
bruges i Libanon.
Hvordan finder jeg over til Handicaphuset?
Kan jeg låne jeres toilet. Det offentlige virker
ikke ?
Jeg vil gerne give kage for meget fin
behandling udført af jeres TV-reparatør.
Jeg vil gerne klage over at I tog for meget for
at ordne min PC.
Kan jeg reservere en kompostbeholder?
Kan man betale kontingent til Masanga her?
Er den olielampe til salg?
Kan 4a på Vestegnens Privatskole komme
og besøge jer?
Sælger I opladere til mobiltelefoner?
Vi har et godt tilbud til jer om godt at ville
gøre rent for jer?

Hanne Hansen fylder lukkevagthuller ud,
når hun kan, og vi har brug for hende.
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Jeg har ikke fået hentet storskrald. Hvad gør
jeg?

Udspil og medcspil

1. april starter Taastrup markedet for fuld musik
Fredag den 1. april kl. 15-18 vil der være
godt med liv på Axeltorv i Taastrup.

udstyr. Til gengæld vil prisen for at være med
være på 200 kr pr. gang.

Da starter Taastrup markedet , som vil
være afløser for Farmers Market, der
tidligere foregik om lørdagen på
Domhuspladsen længere nede ad
Taastrup Hovedgade.

Det første marked åbnes af borgmesteren og vil
være ekstra festligt, idet de lokale South Coast
Stompers spiller traditionel jazz.

Markedet skal - som tidligere Farmers
Market - være et marked for så lokalt
producerede fødevarer som muligt, og
helst økologisk.
Der er dog blødt op således at lokale
handlende - uanset hvad de handler med får mulighed for en stadeplads.
Det er Taastrup Bymidte, der er den
økonomiske bagmand for markederne.
Det er bestyrelsen her, der har besluttet at
markedet har skullet holde flyttedag til det
nye sted. Axeltorv er - med Superbrugsens
lukning - blevet et temmelig stille torv, og
det håber Bymidten at et ugentligt marked
på pladsen vil kunne råde bod på.
Markedet vil være uden pavilloner.
Stadeholderne må selv sørge for deres

Efter åbningsfredagen vil man kunne komme på
marked hver fredag.
Det gamle Farmers Market vil dog poppe op to
gange i årets løb, nemlig lørdagene den 16. april
og den 10. september.
MEC har stadig - sammen med Lions Clubberne
- en rolle at spille i det nye Taastrup Marked. Vi
skal stadig sikre kontakten til stadeholderne herunder betaling og PR.
Vi vil ikke have kræfter til - som på markederne
på Domhuspladsen - at kunne have en kaffebod
med salg af kaffe og kage. Denne aktivitet vil
kun kunne være der ved særlige lejligheder.
Vi afventer spændt hvordan Taastrupborgerne
tager imod det nye marked, men håber det
bedste.
Taastrup i almindelighed - og Axeltorv i
særdeleshed - vil have godt af et aktivt torveliv.

Bliv klogere på høns
Lørdág den 30. april kl. 10-12 kommer - i lighed med tidligere år - to repræsentanter fra
Fjerkræklubben Sjælland.
Her er virkelig tale om ekspertise.
Det vil være umuligt at stille et
spørgsmål omkring hønsehold i
haven, som de ikke kan svare på.
Ved samme lejlighed bliver der
også mulighed for at se en
hønsefræser.
Et hønsehus på hjul, som man kan
køre rundt i haven med og så lade
hønsene skide og skrabe,som man
ønsker.
Det giver altsammen lejlighed til, at
man kan afgøre med sig selv,
hvorvidt man skal holde høns i
haven.
Det er ved MEC på Høje Taastrup
Boulevard 54 det foregår.
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Større selvforsyning

1. sæson for Andelsfrugthaven
Vi støtter Andelsfrugthaven, der er under
etablering ved
Naturplanteskolen på
Stærkendevej 177 ved
Reerslev.
Her søger de deltagere til
at etablere og drive en
andelsfrugthave
i Naturplanteskolens

skovhave. Det bliver et
levende miljø af frugttræer, nødder, bærbuske
og flerårige grøntsager
med brug af permakulturens dyrknings og
designprincipper. Kom og
hør om planerne – og
bidrag til at udvikle dem.
Man vil lørdag den 2. ap-

ril i tidsrummet kl. 10-12 i
Miljø– og EnergiCentret
kunne møde nogle af folkene
bag og høre nærmere om
hvad det indebærer at være
med .
Man kan læse nærmere om
andelsfrugthave og andre
spændende ting der sker
omkring Naturplanteskolen
på www.

Thorsvang havefællesskab i 2. sæson
Kredsen, der skal dyrke
grøntsager på Grennessmindes arealer ved Thorsvang
(hjørnet ved Hveen Boulevard
og Taastrup Hovedgade/
Køgevej), er blevet udvidet til
at omfatte 8 mennesker.
Havefællesskabet startede i
2015 med fem medlemmer.
Det koster 200 kr på årsbasis
at være med. For det får man
adgang til et areal på minimum
20 m2 og bliver del af et
fællesskab, der hjælpes med
at få høstet maksimalt af
porrer, gulerødder, salater osv.
Eneste betingelse er at
dyrkning foregår økologisk.
Det er Ferid Lagumdzija (se
side 3), der er tovholder på
arbejdet.
Vores rolle i MEC er at stå for
det rent administrative ved
opkrævning af deltagerbetaling
og lægge hus til evt. møder.
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Grennessminde sørger for
at jorden er blevet fræset
og herfra fungerer Aiah
Noack som faglig kon-

sulent, når havedyrkerne
kommer i tvivl.

En kold og snedækket februardag var en lille flok ude og
inspicere arealerne ved Thorsvang.

Større selvforsyning

Vestegnens Økonetværk - 2. år
Vestegnen har noget af landets bedste
muldjord, og det var tidligere en vigtig del
af fødevareforsyningen af København.
Dette forhold er baggrunden for
”Vestegnens Øko-netværk” ,der består af
fødevareproducenter og forbrugere på
Vestegnen. Netværket holdt den 11.
februar møde i Taastrup hos
Grennessminde, der selv er en vigtig lokal
fødevareproducent.
18 mennesker var mødt frem hvoraf de var
ca. halvt producenter og halvt forbrugere.
Hver især præsenterede sig og deres
interesse for et netværk, hvor man hjælper
og inspirerer hinanden.
Målet er at fremme at en stadig større
mængde fødevarer produceres på
Vestegnen – primært grønt, men der

indgår også græsningslaug med kalve og
dyregård i fællesskabet.
Gruppen har lavet deres egen Facebookside ”flere fødevarer på vestegnen” , hvor
alle er velkomne til at byde ind med hvad de
kan tilbyde – enten med produktion eller
afsætning.
Det skal dog ikke kun være digital kontakt,
der fremover bærer netværket. De vil også
mødes fysisk. Næste gang bliver i starten af
juni hvor de tror på at de har tid idet der
gerne skulle være sat gang i frøene og
udplantningsplanterne.
Det er Aiah Noack fra Grennessminde og
Knud Anker Iversen fra Miljø- og
EnergiCentret, der er tovholdere på
projektet. De gør det sammen med Signe
Petersen fra Praktisk Økologi, der styrer
Facebook-siden.

På billedet ses fra venstre Nina Spaabæk, Lars Jacobsen, Bodil Josephsen, Steen
Nørhede, Knud Anker Iversen, Jesper Nobel, Rebecca Etlinger, Philippe Christiansen,
Nico Bengtson, Lisbeth Dahlmann, Susanne Lerche, Ole Damsgaard, Karsten
Wenneberg.
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Globalt udblik

Dåseringepenge overrakt
I januar 2016 var en delegation fra
InnerWheel, Rotary og Malteserordenen i

Thailand for at overdrage 200000 kr til
Hospitalet ”Protheses Foundation” i Chiang
Mai, Thailand,. Her bruger de
pengene til at sikre at
mennesker der har mistet et ben
får en protese og igen bliver
arbejdsdygtige.
Pengene kommer fra salg af
dåseringe, som bl.a. indsamles i
MEC.

Masanga - 10 år - hele året
Hvis man er hurtig, kan man lige nå at
skaffe sig en billet til den store forårsfest
torsdag den 17. marts. Her vil vi fejre
Masanga i et samarbejde med HøjeTaastrup Sprogskole.
I MEC kan man købe en billet til 180 kr
og derved støtte foreningen, men
samtidig få mulighed for at spise lækker
alsidig mad tilberedt af kursister på
Sprogcentret og blive del af en unik fest.
Aftenen vil byde på forskellige indslag
hvor formanden Peter Bo Jørgensen vil
give en kort status på foreningen, der vil
være musikalsk underholdning fra bl.a.

det 20 mand store Coret og så er der
mulighed for at slutte aftenen af med dans til
60er musik leveret af Lotus-band.
Senere på året holder foreningen gallafest i
forbindelse med generalforsamlingen den 9.
april. Der vil være et særligt Masanga løb den
11. maj. Der vil i juni være officiel åbning af
Masanga-erhvervsnetværk, som skal være
med til at understøtte hospitalet i årene
fremover.
Årets fejring slutter af med en udstilling af de
bedste Masanga-billeder fra Masanga på
Medborgerhuset i Taastrup i september.

Masanga og
Sprogcentret
har før festet
sammen.
Også sidst var
det ganske
hyggeligt med
meget
spændende
eksotisk mad
bl.a.
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Reparation

Symaskinereparatør nr. 2
Pludselig var han der. Faruk
Bygmeti. Han ville da godt frivilligt - hjælpe til med at
reparere vores symaskiner.
Han kommer oprindelig fra
Kosovo, hvor han har repareret adskillige symaskiner.

vi får ind som gaver, og som
vi så kan sælge, og så

Vi sagde, at det var da
pænt af ham, men vi har jo
John. Han har ordnet vores
symaskiner igennem de
sidste 15 år, og selvom han
er 80 år, ser vi ingen grund
til at fyre ham. Men Faruk
var ikke sådan at slippe af
med, så vi lod de to møde
hinanden.
Kemien var i orden og de fik
lavet en fin arbejdsdeling.
Faruk tager sig først og
fremmest af de symaskiner,

flytter han sig fra pladsen
hvis John kommer en dag,

Faruk assisterer
nu John på
symaskineværkstedet.

Blandet reparationsstatus
Der er 2-3 måneders venteliste for at få
repareret elektronikprodukter (TV,
harddiscoptagere, køkkenmaskiner,
musikanlæg m.v.).
Det tager op til 14 dage at få repareret
en symaskiner.

Det tager 2-3 uger at få repareret computer,
Ipad og elektroniske spil.
Sådan er situationen her i midten af marts,
men det kan ændre sig.

Prisliste vedr. elektronikværkstedet
Uanset varens nypris tager vi 200 kr i undersøgelsesgebyr. Hvis reparatørerne
efter 5 minutter konstaterer at de ikke kan reparere det indleverede når man
undersøgelsesgebyret igen. I de fleste tilfælde indgår gebyret i hvad
reparationen/undersøgelsen koster.
Dias til DVD - 2 kr/stk
1. - 3. bånd fra VHS til DVD - 100 kr/stk.
4. - 6. bånd fra VHS til DVD - 75 kr/stk.
7.-100. bånd fra VHS til DVD - 50 kr/stk.
Smalfilm til DVD - samme pris som www.smalfilm.dk
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Reparation/skrald

Så starter ”skrald-nok” sæsonen
Søndag den 17. april kl. 11 rykker vi til kamp
mod det skidt i naturen, der har hobet sig op
hen over vinteren.
Der er tale om den traditionelle
forårsrengøring som DN (Danmarks
Naturfredningsforening) står for overalt i
landet. I Høje-Taastrup er det tillige
anledning til at Ren By-aktionerne hen over
sommeren sættes i gang.
Skidt-indsamlingen den 17. april foregår med
startsted syv forskellige steder i kommunen:
•

Medborgerhuset

•

Miljø– og EnergiCentret

•

Hedehusene Station

•

REMA 1000 i Fløng

•

Reerslev forsamlingshus (her tyvstarter de
dog idet kampagnen her foregår med start
søndag den 10. april kl. 11)

•

Sengeløse Sognegård

•

Vridsløsemagle, Forten

Det er MEC der - for DN - koordinerer
indsatsen.
Her vil vi gerne - forlods - vide hvor mange
der kommer. Det handler om indsamling ved
Medborgerhuset, MEC og ved Hedehusene
station. Øvrige steder har de lokale styr på
det.
Send mail til mec@mec-ht.dk eller ring 43
30 42 00 hvis du
har lyst til - i et par
timer - at gøre en
indsats for at
naturen skånes for
bare lidt af alt det
skidt der er
kommet i
vinterens løb.

Reparation skal forsøges - det er et princip
Før man kasserer noget, skal det lige testes, hvorvidt tingene kan repareres. Det er et princip for
os i MEC.
Derfor har vi tilknyttet en kreds på ikke færre end 12 mand med hver deres speciale:
Aage Andersen: Reparation af mekaniske ting.
Ejner Stutemeyer: Reparation af diverse elektronik
Dirch Steen : Reparation af diverse elektronik
Tom Christensen: Elektronik reparation + hjemmeservice
Peter Surrkau: Reparation af diverse elektronik
Niels Mikkelsen: reparation af elektronik—primært B&O
Jens Ole Gregersen - reparation af elektronik
John Pallesen og Faruk Bygmeti : Reparation af symaskiner
Claus Pedersen, Michael Stenander og Christophpher Lindberg: Reparation af computere
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Udspil og medspil

Grøn Salon ekspanderer i 2016
Der er stadig flere frisører, der løber sur i al den kemi
der er i ”normale” frisørsaloner. Det er en vigtig
bevæggrund for, at frisører lægger salonen om og
beslutter sig for at tilslutte Grøn Salon ordningen. Der
er nu 37 saloner i Danmark, der opfylder kravene, der
skal til ,for at man kan besmykke sig med ”Grøn Salon”skiltet i vinduet. Udover at der er fokus på kemien som
kommer i håret, skal man også benytte svanemærkede
rengøringsmidler, have styr på sit affald og sin
belysning. Der skal også bruges økologiske
eller Fairtrade mærkede fødevarer, idet salonerne
bruger kaffe og te til deres farver der bruges i håret.
De holder kursus næste gang i starten af maj og her er
der 10 nye saloner tilmeldt.

Det er Pia Gade i MEC
der koordinerer og
kontrollerer ordningen i
Danmark.

FINT BESØG
Den 9. marts havde
vores reparationsværksted besøg af
seks medarbejdere
fra Forbrugerrådet
Tænk. De var her for
at blive klogere på
hvordan reparationsproblematikken
fungerer i praksis
forud for at de i april
– juni har en
kampagne for
reparation.
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Udspil og medspil

Det fælles bedste
I Bededagsferien den 22.24. april gennemføres årets
største træf for grønne
græsrødder. Det sker i
Hvalsø i Lejre kommune,
hvor en række foreninger
(Praktisk Økologi, Landssammenslutningen af Økosamfund, Landsforeningen
Økologisk Byggeri, Perma
kulturgruppen, Omstilling
Danmark, Omstilling Nu,
fødevarefællesskaber, Slow
Food) står som arrangører.
Udgangspunktet er, at der

skal være en række workshops hvor vi bliver klogere
og mere parate på den
omstilling af vores samfund, der er nødvendig.
Parolen er. ”Vi arbejder for
at skabe en grønnere og
mere bæredygtig fremtid;
økologisk, økonomisk og
socialt.”
Det forventes, at ca.1000
mennesker vil deltage og
at der gennemføres over

100 workshops.
MEC vil også være repræsenteret, idet vi er en del af Reparationsnetværket og her
laver en workshop, der
handler om erfaringerne fra
MECs reparationsværksted.
Læs mere på
www.detfaellesbedste.dk.
Læs også lederen side 2.

Alle børn har ret til en have:

Skolehaver på vej i Høje-Taastrup.
v/ Lisbeth Dahlmann
I skolehaver rundt om i landet oplever børn
det livsbekræftende og jordnære vidunder,
at bittesmå frø, som de sår i jorden spirer og
bliver til planter, der vokser sig store og
bliver til grøntsager, som man kan smage på
og lave mad af over bål. Undervejs i
processen lærer de en masse ting om natur,
næringsstof-kredsløb, landbrug og
ernæring, men også andre ting, alt efter
hvad deres lærere vælger at lægge ind i
skoleforløbet.
Stort set alle fag kan komme i brug i
forbindelse med en skolehave.
Københavns Skolehaver har tilbudt
haveforløb til de københavnske elever i over
100 år, og efter et successfuldt pilotprojekt
er der nu rigtig mange skoler i København,
der har klasser i de populære forløb.
I resten af landet breder Haver til Maver
konceptet sig, efter at Fredensborg
Kommune har haft glade elever og lærere i
forløb hos Aarstiderne på Krogerup.
I Høje-Taastrup kommune har skoleelever-
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ne endnu ikke haft mulighed for at opleve det
utrolige ved at gå udenfor og være fysisk aktive,
dyrke deres egen mad og lære en masse ting,
uden at føle at de går i skole. Men nu er den
første skolehave på vej ude i NærHeden, den
nye bydel, der skal bygges ude i Hedehusene.
Et stykke jord er blevet afsat og vil blive
klargjort af NærHeden A/S. Der er
redskabsskur og bålhytte på vej, og
kommunens naturvejleder har planlagt kursus
og understøttende undervisning til de lærere fra
Hedehusene skole og Charlotteskolen, der har
meldt ud, at de kunne tænke sig at lave et
skolehaveforløb med deres klasser.
Miljø- og EnergiCenteret støtter op om
indsatsen bl.a. ved at hjælpe med at søge
penge til bålhytte og redskabsskur. MEC er
desuden med i et samarbejde med bl.a.
Naturplanteskolen, Høje-Taastrup Kommune og
foreningen Haver til Maver om at skabe
mulighed for flere skolehaver i Høje-Taastrup
Kommune.
Hvis du synes, flere børn skal have adgang til
en skolehave, så henvend dig til MEC eller
Naturplanteskolen til en snak om, hvordan du
kan støtte indsatsen for flere skolehaver.

Korte MEC- nyheder

Miljø- og
EnergiCentret
- også en butik
I Miljø- og EnergiCentret
vil du kunne købe lidt af
hvert:
Diverse udstyr til
komposteringen bl.a.:
Sold, beluftningsstok,
affaldsspand,
kompostorme.
EcoBeta 2-skylskomponenter til
toiletter. Herunder
indsats så eksisterende
2-skyl forbedres.
Fuglehuse,
foderbrætter,
foderautomater samt
skræmmefugle.
Solcelleradio/-lygte
160 kr
Solcelledrevet
springvand
300 kr
Solcelledrevet
vindmølle 80 kr
Diverse
svanemærkede
rengøringsmidler i
genanvendt emballage
til konkurrencedygtige
priser (pant første gang
15 kr)
Lokal produceret
honning fra Bilauget
(35 kr)
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MEC investerer i vindmølle
En opgørelse lavet af Det Økologiske Råd viste at det er
Global energi under SEAS-NVE, der er det mest
klimavenlige elselskab. De sørger for at overskydende
økonomi sættes i investering i nye vindmøller.
Det var på den baggrund, at MECs bestyrelse besluttede at
droppe Dong Energi og i stedet betale lidt mere for den
klimavenlige energi fra GlobalEnergi.
Dette betyder, at vi er en af investorerne i en af
vindmøllerne ved St. Røttinge ved Tappernøje på
Sydsjælland.

Snart slut med brugte kuglepenne
Vi har de sidste knap 3 år samlet brugte, kasserede
kuglepenne ind til TerraCycle som så har sørget for at de
blev sendt videre til oparbejdning af nye plastprodukter f.eks. vandkander og kuglepenneholder.
Det er kuglepennevirksomheden BIC der har været sponsor
på programmet der har givet os mulighed for at opsamle
points (penge) der kan bruges til almene formål.
Dette stopper pr. 18. april. Da sender vi de sidste
indsamlede kuglepenne afsted - og ærgrer os lidt.

Slut med engangskarklude
Indtil nu har vi brugt engangskarklude som vi så har vasket
flere gange. Det slutter nu. Plastkarkludene skiftes nu ud
med stofkarklude. Det er en MEC-veninde (Connie) som –
mod at få dækket materialeudgiften – har strikket 10
karklude til os. Vi kan godt bruge flere.
Engangskarklude er et problem. 15-20 % af karkludene er
polyproplen. Det er mikroplastikfibre, der kan undslippe
kluden og skylle ud i havet. Vores rensningsanlæg kan ikke
tilbageholde fibrene som så skyller direkte ud i havet, hvor
det kommer til at indgå i fiskenes føde. Således kommer
plasten tilbage til os. Bare ikke på en god måde.
Man kan læse mere om det markante problem vi har med
plastaffaldet på http://www.plasticchange.org/dk/ .

Vi udlejer termografikamera
Vi har nu fået mulighed for at udleje et termografikamera,
som husejeren selv kan betjene, og således afdække hvor
varmen siver ud. Det drejer sig om et E8 -SDS kamera fra
2011. Udlånet sker i samarbejde med Energitjenesten.
Det koster 300 kr at leje det i en weekend/2 dage. Har man
brug for det længere tid – max 1 uge – koster det 500 kr.
Depositum på 1000 kr. Kameraet kostede ved anskaffelse
20.000 kr, så vi hæger om det.
For at få fuld udbytte af registreringen skal der være
mindst 10 graders forskel på inde- og udetemperatur.

Udspil og medspil

Medlemsarrangement:

Miljø- og EnergiCentret
tager også imod

Udflugt til Permahaven Gulereer
I Reerslev har der gennem mange år været et
større havefællesskab, der baserer sig på
dyrkning af jorden efter permakulturelle principper.
Der er primært tale om mennesker, der bor i byen,
og som har brug for at få jord under neglene og
selv dyrke deres grøntsager.
Vi har - sammen med DN - lavet aftale med dem
om godt at måtte besøge stedet, få en introduktion
og rundvisning på stedet. Det sker søndag den 12.
juni kl. 14-16.
Her ser nogle af gæsterne ved et tidligere Åbent
Hus arrangement i Permahaven.
Læs nærmere på www.permahaven.dk

∗Brugt

værktøj til brug i ulande.

∗Brugte

skriveredskaber og
mælkekapsler genvindes til nye
produkter
∗

Rengjort blød plast og hård plast

(oparbejdes til nyt plast)
∗Brugte

batterier

∗Miljøfarligt

affald i mindre

mængder
∗Småt

el– og elektronikaffald

∗Brugte

briller og høreapparater til

reparation/test for brug i
ulandene. Formidles af MultiCenter
Syd
∗

Brugte frimærker der sælges

videre og hvor pengene går til
humanitært arbejde
∗Dåseringe,

som formidles videre
til Innerwheel, der sikrer, at de
sælges og pengene går til
benproteser i Thailand
∗Lysestumper.

Meget mindre spild i hverdagen.
Høje Taastrup Boulevard 41 2630 Taastrup
Åbent hver dag kl. 7-21
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Indsamles af
Kirkens Genbrug. Smeltes til nye
lys. Overskuddet går til arbejde i
3. verden

Bæredygtighed

Cyklistforbundet på Vestegnen klar
Så er cyklistforbundet på Vestegnen klar
til endnu en sæson. 18 mennesker var
mødt, da foreningen den 17. februar holdt
generalforsamling.
Cyklistforbundet på Vestegnen omfatter
kommunerne Ishøj, Vallensbæk,
Albertslund, Glostrup og Høje-Taastrup og
skal søge at varetage cyklisternes
interesser i de fem kommuner. Derfor
består bestyrelsen da også af en
repræsentant fra hver af de fem
kommuner bortset fra Glostrup. Her trådte
repræsentanten Hardy Vie ud i forbindelse
med generalforsamlingen, idet han er
flyttet til Rødovre. Der står således en
plads ledig til en aktiv cykelven der
kommer fra Glostrup.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer er
Mogens Sørensen fra Vallensbæk, der
blev genvalgt til formand på betingelse af
at Christina Saadby fra Høje-Taastrup er
villig til at overtage fra 2017,og det er hun.
Derudover består bestyrelsen af Arne

Jacobsen fra Ishøj, Torben Nielsen fra
Albertslund og endelig Svend Grønlund fra
Taastrup. Natasha Carstens og Knud Anker
Iversen er suppleanter.
Generalforsamlingen havde ”arbejdsplads og
cykling” som fokus. Først fortalte en gæst
om, hvordan man på COOP søger at få flere
med cyklen og derefter var der fokus på
virksomheden ”Cykelven”, der tilbyder at
istandsætte medarbejdernes cykel i
arbejdstiden.
Foreningens bestyrelse vil arbejde videre
med temaet omkring cykelvenlige
arbejdspladser, men vil også holde øje med
at kommunerne ikke forsømmer cyklisterne.
Ønsker man at være medlem kan det ske via
hovedforeningen www.dcf.dk eller gennem
kontakt til et af bestyrelsesmedlemmerne.
Foreningen har en facebook-side hvor alle
cykelvenner vil kunne bidrage og hente
inspiration. Facebook.com.Cyklistforbundetvestegnen.

Her ses bestyrelsen i Cyklistforbundet, Vestegnen: Natasha Carstens (supl), Arne Jacobsen,
Christina Saadby, Knud Anker Iversen (Supl), Mogens Sørensen, Svend Grønlund og Torben
Nielsen.
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Kort trafiknyt

Test en elcykel
for 7. gang.
Den 1. marts fik 20
bilister mulighed
for at prøve en
elcykel mod at de
lover at lade bilen
stå.
En af dem var
Conni Jørgensen,
der nu skal i gang
med at cykle fra
Taastrup til Målev.
Her ses hun
sammen med
Dennis Jensen fra
Jensen-cykler.
Læs mere på
www.testenelcykel.

Vi cykler til arbejde i hele maj
måned
Så er tiden inde til den årligt
tilbagevendende kampagne ”Vi cykler til
Arbejde” , der starter den 1. maj og løber
hele måneden.
På alle virksomheder opfordres medarbejderne til at tilmelde sig og få dannet en
cykelhold på mindst fire medarbejdere.
Nogen cykler i forvejen, men mest
velkommen er de kollegaer, der normalt
tager bilen, men som benytter kampagnen
til at hoppe på cyklen. Forhåbentlig bliver de
så begejstrede for den gode motion og
friske luft, at de har mod på at fortsætte.
I MEC stiller vi med et hold, men det er lidt
snyd, for alle cykler de/vi i forvejen.
Man kan læse mere på www.vcta.dk.

Elcykler fra Høje-Taastrup
station og City 2
Det er ganske vidst. I løbet af april vil der
komme en elcykelladestation ved Høje
Taastrup station og City 2. Det sker som
første skridt i retning af at få by– og
pendlernetværket uden for København og
Frederiksberg.
Høje-Taastrup kommune vil være den
første kommune uden for hovedstaden der
tager elcyklen som lejecykel til sig.
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Transport til Transportcentret
Agendarådet har en arbejdsgruppe der har
fokus på bæredygtig transport . Lige for
tiden er der fokus på, at persontransporten
til og fra Transportcentret skal være
bæredygtig. Her er der særligt fokus på
cykeltransporten, som skal kunne gøres
bedre. Bedre skiltning, færre huller i stierne,
p-forhold, mulighed for opladning af elcykler
o.l.
Den 5. april er borgmesteren inviteret på
cykeltur for ved selvsyn at opleve
problematikken.

Gør cyklen forårsklar
Lørdag den 26. marts kl. 10-14 vil cyklister kunne få hjælp til selvhjælp omkring at
gøre cyklen forårsklar. Det sker hos PJcykler på Valbyvej 22 i samarbejde med
Cyklistforbundet.

Tomgangscirkulære
”Din bil må ikke køre i tomgang mere end 1
minut”. Sådan er reglen, som ingen
myndighed håndhæver.
Vi arbejder nu for at Høje-Taastrup kommune, i lighed med f.eks. Præstø, skilter
med - når man kører ind i byen - at
tomgangscirkulæret gælder, og at man
venligst bedes overholde det.

Kort grønt nyt

Dyrk i en andens have
Også i år gennemfører vi vores fiaskoprojekt
”dyrk i en andens have”. Vi synes at ideen
er oplagt : de der har noget havejord som
de ikke kan magte at passe og kunne
risikere bare går til i ukrudt, skal i
forbindelse med nogen der ikke selv har
adgang til havejord. En ren vinder-vinder
sag.
Det er vi næsten de eneste der mener tilsyneladende. Sidste år lykkedes det os
kun at sætte en enkelt jordløs i forbindelse
med en der havde jord i overskud.
Vi forsøger dog igen. Har du jord, du ikke
selv kan passe så kontakt os! Har du brug
for et sted hvor du kan dyrke, så kontakt os.

Naturplanteskolen - klar til en
aktiv sæson
Naturplanteskolen på Stærkendevej 177
åbner for en ny sæson lørdag den 9. april
kl. 11-15.
De åbner for spiselige planter til haven og
skovhaven. Musik, sang, rundvisning,
bålmad, smagsprøver på tidlige grønt til
salatskålen mm.
I naturplanteskolen har de ikke færre end
400 forskellige flerårige spiselige planter.
Et besøg værd.

Til kamp mod bjørneklo
Grennesminde åbner for årets
næste sæson
Gartneriet, butikken og caféen på
Grennessminde, Snubbekorsvej
18-20 åbner lørdag den 23. april
fra kl. 10.00.
Programmet ligger ikke fast
endnu - men det er altid festligt,
når de starter en ny sæson.

Torsdag den 28. april kl. 17-19 er der
bjørnekloaktion et sted i kommunen. Hvor
ved vi ikke endnu. Det afhænger af at
nogen melder sig og beder om at få hjælp
til at rodstikke dem.
Det er DN og MEC der i fællesskab tilbyde
en ”bjørneklo-ejer” godt at ville yde hjælp
til selvhjælp.
For at komme i betragning skal man
kontakte os på tlf. 43 30 42 00 eller
mec@mec-ht.dk

Når det er skønhed, velvære, sundhed og økologi det gælder så brug

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

FIND OS PÅ FACEBOOK
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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?

Knud Anker Iversen

Daglig ledelse, grøn guidearbejde

Tirs - fredag kl. 7.00 - 15.00
– lør kl. 9.00-13.00

Pia Gade

Energirapportering , bogholderi Mandag og onsdag kl. 1017

Heidi Ammitzbøll

Regnskabsansvarlig for diverse
foreninger + diverse

Hver dag fire timer undtagen
onsdag

Claus J. Pedersen

PC-support + forefaldende ITarbejde.

Efter aftale (orlov januarmarts 2016)

Ejner Stutemeyer

Elektronik– reparation

Mandag, onsdag kl. 12-15,
fredag kl. 10.00 - 13.30

Ena Kløverhøj

Dagligt forefaldende arbejde

Daglig kl. 9-13 undtagen
onsdag

Niels Mikkelsen

Elektronikreparation

Mandag, onsdag, torsdag og
fredag kl. 9.00-15.00

Tom Christensen

Toms hjemmeservice

Fredag kl. 10-13 + efter aftale

Michael Stenander

PC og elektronikreparation

Tirsdag og torsdag kl. 11-15

Peter Surrkau

Elektronikreparation

Mandag og tirsdag kl. 9-15

”Daglige” frivillige:
Navn

Funktion

Hvornår er de her?

Kirsten Jørgensen

Butik Fair og så holder hun os
i ørerne

Typisk onsdag - og ellers
efter aftale

Solveig Hansen

Tager imod gæsterne

Torsdag, fredag og lørdag

Aage Andersen

”Før-du-kasserer-værksted”

Mandag, onsdag kl. 12.00-15.00,
fredag kl. 10.00 - 13.00

Hanne Hansen

Lukkevagt

Efter aftale

Mogens Jørgensen

Lukkevagt

Torsdage kl. 14.00 - 17.00

John Pallesen

Symaskinereparation

En gang om ugen ca.

Faruk Bygmeti

Symaskinereparation

Mest om lørdagen

Jan Larsen

Diverse forefaldende arbejde

Mandag, onsdag og fredag kl.
10.00-12.00

Anna Kirkeberg

Lukkevagt

Mandag og fredag kl. 14-17

Dirch Steen

Elektronikreparation

Tirsdag kl. 9-12

Christophpher Lindebjerg

PC-reparation

Tirsdag og torsdag kl. 7.30-12

Birgit Ziedoy

Lukkevagt

Tirsdag kl. 13-17

Jens Ole Gregersen

Elektronikreparation

Hver mandag kl. 12-17
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HVAD SKER I OG OMKRING
MILJØ- OG ENERGICENTRET I
Marts - juni 2016
Torsdag den 17.
marts kl. 18-21:
Forårsfest for Masanga på
Parkskolen hos
Sprogskolen.

Fredag den 1. april
kl. 15-18: Første
markedsdag på
Axeltorv i Taastrup

Torsdag den 17.
marts kl. 19.00:
Ordinær
generalforsamling i
Vestegnens
Vedvarende
Elværk i MEC
Lørdag den 26.
marts kl. 10-14:
Gør cyklen
forårsklar hos PJcykler Valbyvej 22.
Onsdag den 30.
marts kl. 19.00:
Ordinær
generalforsamling i
MEC.
Torsdag den 31.
marts kl. 19.00:
ordinær
generalforsamling i
Hedemarkedet i
Hedehusene
Station.

Lørdag den 2. april
kl. 10-12: Hør om
andelsfrugthaven i
Stærkende. MEC
Lørdag den 9. april
kl. 11-15:
Officiel åbning af
Naturplanteskolen
Stærkendevej 177,
2640 Hedehusene.
Søndag den 17.
april kl.11-13: Store
affaldsindsamlingsdag 7 forskellige
steder i kommunen.
Arr. DN (nærmere
info i MEC)
22.-24. april: ” Det
fælles Bedste” i
Hvalsø. Læs
www.detfaellesbedst
e.dk.
Lørdag den 23.
april kl. 10.00:
Åbning på

Grennessminde,
Snubbekorsvej 18-20
Torsdag den 28.
april kl. 17-19:
Bjørnekloaktion et
sted i kommunen.
Tilmelding og
yderligere
information
mec@mec-ht.dk tlf.
43 30 42 00.
Lørdag den 30. april
kl. 10-12: Bliv
klogere på høns i
haven. Arr. ved MEC
Mandag den 2. maj
kl. 9-17: Grøn salon
-kursus i MEC.
Torsdag den 26.
maj kl. 17-19:
Agendarådsmøde på
Rådhuset.
Lørdag den 4. juni
kl. 13-24: Byfest i
Sengeløse.
Søndag den 12. juni
kl. 14-16: Besøg i
Permahaven i
Reerslev.

Husk der er altid gratis kaffe
på kanden til medlemmer
(normalpris 10 kr)

MEC-INTERN
Alle medlemmer kan hver uge - gratis - modtage MEC-intern.
Ugentlig opdatering over hvad der sker i og omkring MEC i
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 – 17.00,
lørdag kl. 9.00 – 13.00.
Miljø– og EnergiCentret
er en forening, hvor
formålet er at
understøtte en
bæredygtig hverdag på et
økologisk grundlag.
Ud over for
medlemmernes
kontingenter drives
foreningen med støtte fra
Høje-Taastrup kommune,
deltagelse i EU-projekter,
en række lokale
boligselskaber, HøjeTaastrup Fjernvarme samt ved at løse
konkrete miljøopgaver
efter regning.

