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OMSORGEN FOR VORES NATUR
Høje-Taastrup
kommune scorer fint
som erhvervskommune, og det er vi
stolte af.
Høje-Taastrup kommune scorer meget
lavt når det gælder
naturværdierne. Det er
vi ikke så stolte af.
I en nyligt offentliggjort
opgørelse foretaget af
Aarhus Universitet
kommer kommunen ud
som nr. 90 af 98
mulige kommuner når
det gælder naturkapital
- f.eks. diversitet og
mangfoldighed.
Byrådet har dog nu
mulighed for – helt
konkret – at dementere
snakken om, at
kommunen ikke har
opmærksomhed på
naturen og de kvaliteter den indeholder.
Det kan ske hvis byrådet træder i karakter
og fastholder at
Hakkemosen fortsat
skal være en ”vild”
naturperle, der ikke
hegnes ind, som led i
at det kommende
vandland har købt
området.
Det kan siges formildende om Hakkemosens fremtid at det
der stadig vil være
åbent i dagtimerne for
den del af offentligheden, der ikke er kunder
hos vandlandet.
Der er dog stor forskel
på om man får adgang
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via en port i et hegn,
eller om man fortsat
kan gøre brug af det
uhindret. Et hegn
etableret af en
virksomhed der har
købt hele moseområdet, og som kunne
have planer om at
inddrage denne
naturperle i deres
øvrige aktiviteter f.eks. med at sætte
både ud, eller etablere put and take
fiskeri. Når det er
dem der ejer arealet,
er det også dem, der
afgør hvad der skal
ske. Med mindre
kommunen sætter
klart definerede
grænser op.
Derfor er det afgørende at vi borgere
stadig kan opfatte
Hakkemosen som
vores - og siger det
højt. En historisk
perle der har spillet
en central rolle i
Taastrups lokal
historie.
Det er - som borgmesteren fremhæver
- ikke definitivt at
området skal hegnes
ind. Derfor er det
lige nu i forbindelse
med at området
kommer til lokalplanhøring at naturelskere skal på mærkerne
og klart signalere:

En ting er at I sælger
Hakkemosen, men I
skal ikke også
begrænse HøjeTaastrup borgernes
mulighed for at nyde
området og dens
enesteående natur dag som nat.
Høje-Taastrup
kommune er en
attraktiv og skøn
kommune med
megen fremdrift ikke
mindst i kraft af vores
gode placering i
udkanten af hovedstaden.
Vi skal dog passe på
at vi - i vores iver for
at tiltrække erhvervsliv, turister og velbeslåede borgere - ikke
mister den natur som
netop er med til at
gøre Høje-Taastrup
så attraktiv.
Det burde være et
mål for kommunen at
vi kunne komme
højere op på ranglisten så vi ikke - når
det gælder omsorgen
for vores natur fortsat er nr. 90 ud af
98 kommuner.
KAI

(se side 15)
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PROFIL

Rami Abdalla
år et elektronikvæksted i Damaskus. Han
havde værkstedet alene og opnåede
således en pæn stor ekspertise i at sætte
elektronik i stand. I Syrien har man ikke som i Danmark - vane med at kassere og
skaffe nyt.
Rami har været i Danmark i 1 år. Alligevel
taler han ganske godt dansk. Vi skal bare
ikke tale så hurtigt.
Han står for - som mange andre - at
ramme kontanthjælpsloftet og derfor at
skulle gå bastant ned i indtjening. Det er
forklaringen på at vi skyndte os at ansætte
ham i 225 timer. Normalt ville vi have taget
ham i praktik så vi kunne se om han nu
også kunne det som han foregav. Det var
der ikke tid til.
Vi er dog ikke blevet skuffede. Rami kan
faktisk ganske meget hvad angår at trylle
liv igen i elektronikken.
Rami er helt ny i vores kreds. Han
startede den 1. februar, efter at han
– første gang - besøgte os et par
dage før. Her opdagede vi at her var
manden der skulle hjælpe os af med
vores venteliste på værkstedet.
Rami er flygtet fra grusomhederne i
Syrien. Her havde han igennem 13

Rami bor - med sin kone og tre børn—i
Gersagerparken i Greve.
Han er kommet godt ind i det danske
samfund i kraft af, at han har fået en dansk
ven - Frederik - der da også var den der
gjorde Rami opmærksom på muligheden
hos os.

VOR EGEN VERDEN

Så er der generalforsamling
Torsdag den 30. marts kl. 19 er hermed
alle medlemmer af MEC indkaldt til
ordinær generaforsamling i lokalerne på
Høje Taastrup Boulevard 54.
Dagsordenen er flg.:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af regnskab og budget
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg af bestyrelse og suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Evt.

Ad 7
Flg. er på valg: Ole Helding (modtager
genvalg), Johannes Thulesen
(genopstiller ikke), Karsten Jacobsen
(genopstiller). Suppleanterne Jens
Klarskov Pedersen, Martin
Brøndsager og Bjarne Berthelsen er
indstillet på genvalg.

Ad 1
Bestyrelsen har inviteret kommunens
erhvervsservicechef Marie Skov
Lillelund, til at deltage. I første omgang
som dirigent, men efterfølgende har hun
lovet at ville fortælle om sit arbejde med
særlig fokus på hvordan kommunen
sikrer at erhvervslivet i stigende grad
tænker og handler grønt.
Ad 5
Bestyrelsen foreslår kontingentet til at
være uændret: 300 kr for digitalt
medlemsskab. 175 kr for støtte-digitalt
medlemsskab. 50 kr ekstra hvis man
ønsker medlemsbladet tilsendt i
papirform. Kontingentvedtagelsen har
først effekt fra 2018.
Ad 6
Forslag som generalforsamlingen skal
behandle skal være bestyrelsen i hænde
senest den 16. marts. Sendes til
mec@mec-ht.dk.

Marie Skov Lillelund vil øse af sine
erfaringer som erhvervsservicechef, og
har lovet at fokusere på de initiativer
kommunen gør for at styrke et grønt
erhvervsliv.

Også underskud i 2016
Regnskabet har endnu ikke været omkring revisoren, men det er ikke nogen
hemmelighed at det vil give et underskud på 25-30.000 kr. En ubehagelig tæring
på vores i forvejen begrænsede egenkapital.
Bestyrelsen har et skarpt fokus på at det ikke må ske igen i 2017. Et fokus er
her at vi skal være flere medlemmer der bidrager til vores overlevelse.
På generalforsamlingen vil man kunne få den helt præcise opgørelse over
hvordan det er gået med vores økonomi.
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Vores egen verden

Vestegnens Vedvarende Elværk
indstillet til lukning
Torsdag den 30. marts kl. 16.30 er der
ordinær generalforsamling i Vestegnens
Vedvarende Elværk med følgende
dagsorden:
• Valg af dirigent og referent
• Uddybende beretning om hvorfor
bestyrelsen indstiller foreningen til
lukning
• Økonomisk redeførelse herunder
beslutning om hvad ”formuen” skal
bruges til.
Når bestyrelsen indstiller foreningen til
lukning, hænger det sammen med, at det
der var udgangspunktet nemlig et
solcellelaug, ikke har kunnet lade sig
gøre. Lovgivningen kom på tværs, idet
den forlanger at man skal bo inden for en

Årsrapport for 2016
Nu kan man som medlem få mulighed
for at se vores samlede beretning for
årets gang i 2016.
Rapporten kan læses på dette link

Arbejdsplan for 2017
Bestyrelsen har vedtaget arbejdsplanen
for 2017.
Arbejdsplanen kan læses her.

afstgand af 2 km fra det fysiske anlæg.
Vi har siden gjort andre forsøg på - på
andelsbasis - at etablere VE-anlæg. Dog
uden held. På den baggrund foreslår
bestyrelsen at foreningen nedlægges og
at det begrænsede beløb der er tilbage
indgår i Miljø– og Energicentrets
regnskab.
Der er ikke sendt kontingentopkrævning
for 2017, men alle der har betalt
kontingent i 2015 og/eller 2016 bliver
indkaldt til mødet, der foregår i
mødelokalet i Miljø– og EnergiCentret,
Høje Taastrup Boulevard.

Hvem skal være ny daglig
leder?
Det er ikke nogen hemmelighed at
den 1. november stopper Knud Anker
Iversen som daglig leder.
Det er ikke nogen hemmelighed at
bestyrelsen har brugt en del kræfter
på at finde frem til hans afløser.
Det er til gengæld en hemmelighed
hvem bestyrelsen finder frem til som
afløser.
Det ventes afsløret på generalforsamlingen den 30. marts.

Målet er 150 medlemmer
Bestyrelsen har sat en ambition om at ved næste
årsskifte er vi 150 medlemmer. Der er et stykke vej
idet vi nu er 112 medlemmer.
Som medlem får man - udover løbende information
såvel lokalt som via VedvarendeEnergi - mulighed for
at få 20% rabat på reparationer og leje af måleudstyr.
Det koster 300 kr at være medlem på årsbasis. 175 kr
hvis man kun er lokal støttemedlem.

Fra vor egen verden

De var værd at fejre !!
Ved årets start har der - med god grund - været festlighed i MEC.
Ikke færre end fire gange har vi haft
anledning til at holde en lille fest.
Fire gode kollegaer der over en kortere
eller længere periode har lagt deres
arbejdskraft iMEC kunne vi fejre.
Først var det Aage (Andersen) vi den 10.
januar kunne fejre. Han rundede det
skarpe hjørne med 80 år, hvor han de
sidste over 15 år har været frivillig på
vores reparationsværksted.

Ena har været hos os i godt 3 1/2 år og har
løst en række, ikke mindst praktiske,
opgaver.

Allerede fredagen efter den 13. januar
kunne vi fejre Heidi (Ammitzbøll) der blev
50 år. Hun har hjulpet os i godt 8 år med
diverse kontorrelaterede opgaver.

Alle fire yder - hver på deres måde—et
enestående bidrag til at MEC fungerer i
dagligdagen. Det er helt vitalt for MECs
succes at der er en kreds af personer, der
godt gider engagere sig i arbejdet. Disse fire
mennesker er gode eksponenter for dem
der sikrer at MEC lever og har det godt.

Den 28. januar fyldte Ena (Kløverhøj) 60
år. Det fejrede vi dagen før om fredagen.

Endelig kunne vi fredag den 17. februar fejre
75 års dag for Kirsten (Jørgensen). Kirsten
har gennem over 13 år været frivillig i MEC.
Først med at styre Fair Trade-butik og
senere med at styre Butik Fair og diverse
andre opgaver.

Tre af de fire fødselsdagsbørn, Kirsten, Aage og Heidi. Billedet er taget på
Kirstens 75 års dag. Det fjerde fødselsdagsbarn, Ena, kunne desværre ikke
deltage.
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Udspuil og medspil

Interessen stiger for de positive nyheder
Nu er der 122, der hver søndag aften får tilsendt oversigt over
ugens positive nyheder.
Jo flere sære og destruktive ting der
sker - formidlet af pressen og de digitale
medier - jo større er behovet for at få
konstruktive modbilleder.
Det er baggrunden for at vi i MEC siden
2001 har haft hjemmesiden
positivenyheder.dk.
Hjemmesidens formål er - som
udgangspunkt, at det vi fokuserer på, er
det vi forstørrer. Når vi således retter
vores opmærksomhed mod de der gør
gode ting så stiger vores humør og det
spreder sig. Vi vil få sværere og sværere
ved at gå rundt og være sure.
Der sker heldigvis rigtig mange
konstruktive og opmuntrende ting rundt i
verden, og rundt i Danmark, og det er
ikke alt som der er stor opmærksomhed
omkring.
F.eks. blev den 8. februar holdt den
årlige Sustainia-prisuddeling blandt de
100, der gennemfører de mest

konstruktive og bæredygtige initiativer på
kloden. Det var ugebrevet Mandag
morgen der stod for arrangementet med
deltagelse fra en lang række internationale kreative og dedikerede mennesker,
men der var ikke megen omtale af dettef.eks. sammenholdt med den opmærksomhed som den årlige prisuddeling af
den bedste popmelodi i Europa
afstedkommer.
Postive Nyheder forsøger i det helt små
at skaffe synlighed for de store og små
konstruktive initiativer, der er.
Hver søndag aften får de nu 120
abonnenter sendt en oversigt over hvilke
nyheder der er lagt på
www.positivenyheder.dk i ugens løb.
Ønsker man at få denne hilsen skal man
sende en mail til blog@mec-ht.dk.

Billede af en god nyhed: Havlandmænd der høster tang, østers og muslinger. De
binder CO2 og vitaliserer og renser havet og tjener gode penge på det. Bare en af de
positive nyheder. www.positvenyheder.dk.

Udspil og medspil

Er tiden inde til at kirkerne skal energitjekkes?
Der er 10 kirker i Høje-Taastrup
provsti (Høje-Taastrup og Ishøj). Ikke
alle kirker er lige gode til at begrænse
deres energiforbrug: varme, el og
vand. Det er baggrunden for at MEC
- sammen med Energitjenesten - har
rettet henvendelse til provsten,
Steffen Ringgaard Andresen.
Han er umiddelbart positiv over for at
der skal ske noget i nogle af kirkerne.
I hvilket omfang de enkelte menighedsråd også er det, vil vise sig.

Radonmåler – nu også med gratis vejledning
Der er en forholdsvis høj radonstråling i store dele af undergrunden i Høje-Taastrup
kommune. En høj radonudstråling er under mistanke for at fremkalde kræft.
For at afdække, hvorvidt det er et problem i en bolig i Høje-Taastrup tilbyder Miljø- og
EnergiCentret at udlåne en radonmåler og – som noget nyt at få gratis vejledning af et af
foreningens bestyrelsesmedlemmer Bjarne Bertelsen. Han har flere års erfaring med at
afværge effekter af radonstråling. Som udgangspunkt vil god udluftning en god del af vejen
kunne afbøde effekterne, siger han. Ønsker man at få mere specifik vejledning, kan man efter brug af radonmåler - kontakte os i MEC.
Husk der er 20% nedslag for leje af radonmåler når man er medlem af MEC. 160 kr mod
ellers 200 kr for første uge.

Mogens Lykketoft kommer forbi
Onsdag den 17. maj kl. 9-16 er der årsmøde i
sammenslutningen af Agendacentre i Danmark.
Denne gang blvier det MEC der skal have
værtsskabet.
Det kommer til at foregå i Medborgerhuset på
Taastrrup Hovedgade 71.
P.t. ligger det endelige program ikke fast, men
det ligger fast at Mogens Lykketoft, der sidste år
var formand for FNs generalforsamling, kommer
og siger noget om FNs 17 bæredyghedsmål.
Aktive medlemmer af MEC vil kunne deltage.
Giv besked til mec@mec-ht.dk hvis du ønsker
at være med.
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Udspil og medspil

Henvendelser til MEC

Torvedage på Axeltorv

Hovedparten af de henvendelser vi får
handler om udlevering af GLS-pakker og
om reparationer.
Der er dog også andre forespørgsler.

Fredag den 7. april starter torvedagene på
Axeltorv og så lvil de ellers værfe der hver fredag
til udgangen af september.
Arrangementerne starter med, at borgmester
Michael Ziegler sætter sæsonen officielt igang kl.
15 og så spiller det lokale børneblæser-orkester
HOPE.
Den første fredag i måneden vil der være
optræden på torvets lille scene:
Fredag den 5. maj vil det være det lokale kor
InTakt der optræder fra kl. 15.30.
Fredag den 2. juni vil der være musikalsk
optræden fra Musikskolen fra kl.15.

Vil etablere reparationsaktivitet selv kan I hjælpe os?
I årets to første måneder har vi fået
henvendelser fra flg. steder:
•
Ungdomsskole på Lolland
•
Ældreprojekt i Århus
•
Beboerprojekt i Værebroparken
•
Christianshavn Beboerhus
•
Klubber i Albertslund
•
Region Sjælland
•
Bright Park på Bornholm
•
Alternativet i Hillerød
•
Affaldsimperiet i Roskilde
Alle henvendelser forsøger vi at behandle
godt og imødekommende, og håber
virkeligt at det - bare nogen af stederne medfører at de også kommer i gang med
at reparere.
Derudover har vi fået henvendelser vedr.
mulighed for at inddrage flygtninge i
reparationsaktiviteterne. Indtil videre er
det lykkedes os at ansætte den ene
(Rami - se side 3), mens det er mere
usikkert med de to øvrige.

Der er i år - som noget nyt - åbnet op for at også
ikke-momsregistrerede producenter af fødevarer
vil kunne få en stadeplads.
En plads koster 150 kr og skal reserveres via
MEC.

Den store
affaldsindsamlingsdag
Søndag den 2. april starter sæsonen for
affaldsindsamling. Det er Danmarks
Naturfredningsforening der står for det. I HøjeTaastrup sker det i samarbejde med MEC.
Der vil være 7 forskellige indsamlingssteder:

Afgræsning mellem solfangerne
Vi fik henvendelse fra Fjernvarmeværket
om vi kunne hjælpe med at skaffe får, der
kan sikre afgræsning mellem solfangerne
i Fløng Vest. Vi har gjort brug af
kontakterne i lokalområdet og det ser ud
til at være lykkedes.
Hvordan starter man et marked?
Besøg af studerende fra Københavns
Universitet, der godt vil lave speciale om
Farmers Market og her høste de
erfaringer, der er høstet med at etablere
og drive et marked.
Energitjek af spejderhytte
Interesse fra kommunen for, at vi
gennemgår nogle spejderhytter for deres
energiforbrug.

Reerslev. Her mødes man søndagen inden
(26.3.) kl. 11 ved forsamlingshuset.
Taastrup. Mødested Medborgerhuset
Høje Taastrup. Mødested MEC
Hedehusene. Mødested Stationen
Vridsløsemagle. Mødested Forten
Sengeløse. Mødested Sognegården
Fløng. Mødested REMA 1000.
Tilmelding kan ske til mec@mec-ht.dk eller på
tlf. 43 30 42 00.
De følgende måneder vil det være Ren By
initiativet der tager over.

Reparation

Før var han tandlæge - nu
reparerer han elektronik

Energitjeneste på en ny
måde

Arne Hede Jørgensen har været frivillig
hos os siden januar. Han kommer fra
Karlslunde og er nu gået på pension fra sit
mangeårige virke som tandlæge ved den
kommunale tandpleje i Albertslund.
Han kan godt lide at skille ting ad og få det
til at fungere, og har da også repareret
adskilligt tandlægeudstyr, men aldrig
skullet kaste liv i en køkkenmaskine, eller
et musikanlæg.
Det gør han nu med stor iver og engagement hver onsdag eftermiddag.
Selvfølgelig er han ikke verdensmester,
men han bliver bedre fra gang til gang, og
så skader det altså ikke noget, at han er et
rart, fremkommeligt og hyggeligt menneske.
Han passer faktisk rigtig godt ind i sjakket
her.

Før var Hans Jespersen manden der
rykkede ud for Energitjenesten for at tjekke
om kirker og boligforeninger kunne gøre
noget ved deres energiforbrug.
Nu er han med i teamet i Miljø– og
EnergiCentret som frivillig reparatør på
reparationsværkstedet. Energibesparelser
på en lidt anden måde.
Hans har nået pensionsalderen, men
bestemt ikke den alder hvor han trækker
sig tilbage. Han har stadig masser af
energi og godt humør, og det lever vi højt
på hver torsdag, hvor han hjælper os med
at få diverse ting sat i stand.
Vi går dog stadig og lurer på om vi også
har opgaver til ham, hvor han kan gøre
brug af sin store viden om energi og
energiforbrug.
Uanset hvad så passer Hans rigtig godt ind
her.

Arne Hede Jørgensen
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Hans Jespersen

Reparation

Tættere samarbejde med Affaldplus
Den 26. januar var en lille delegation på ni
mennesker – primært fra MECs
reparationsværksted på besøg
hos Affaldplus i Næstved. Det er det
affaldsselskab der – sammen AVV i
Hjørring – er længst fremme med at sikre
at ressourcerne kommer i kredsløb. På
Affaldplus har de “vendt deres
genbrugspladser på hovedet”. Når man
afleverer sit affald skal man udtrykkeligt
give melding om at man “ikke ønsker det
indleverede genbrugt”, og det er der
meget få der gør. Langt hovedparten af
det der ellers ville være gået til storskrald
sikrer de bliver genbrugt i deres store
flotte butik.
I tilknytning til butikken har de et lille
reparationsværksted, som vakte
deltagernes særlige interesse. Her

reparerer de TV og ”vækker” batterier der
”slumrer”.
Begge parter kunne godt se at de havde
en del til fælles og det resulterede i at en
lille gruppe på tre lavede genvisit i MEC
den 16. februar.
Dette besøg resulterede i en aftale om et
tættere samarbejde med.
Det handler om tre ting: Hjælp med at
skaffe reservedele til TV, samarbejde
omkring batterier til boremaskiner o.l. og
endelig en aftale om at vores to PCreparatører kan udlånes som undervisere
på Affaldplus, når det gælder reparation
af computere. .

Det er Jens fra AffaldPlus (th) der har ansvaret for deres TV-reparation.

Udspil og medspil

Ny butik vil gøre genbrug nemmere for børnefamilier
Det er alt for besværligt at købe og sælge
brugt i en normal travl hverdag - Det mener
Anette, Gregersen der er iværksætter og
ejer af Grønne Børn, en ny butik i Taastrup
Stationscenter, som skal gøre det
nemmere for børnefamilier at sælge deres
brugte ting.
Børneudstyr er dyrt, og børnene vokser fra
det lynhurtigt, så tingene har stadig mange
gode år i sig når vi er færdige med at bruge
dem.
Anette er uddannet indenfor miljø og har
arbejdet med at formidle grønne løsninger i
8 år, men oplever selv hvor besværligt det
kan være, at sælge udstyr i stedet for at
smide det ud. Det er baggrunden for at hun
har åbnet butikken, hvor man kan sælge
større børneting på kommission.
Det betyder, at man bare kommer ned og
afleverer tingene, og så vente på at
pengene fra salget kommer ind på kontoen, forklarer Anette. Pointen er, at det også
skal være nemt, selvom man har travlt.

Efter at man har afleveret fx sin
barnevogn, så sørger Anette for, at den
bliver solgt til nye børnefamilier gennem
butikken.
- Jeg bruger min tid på at reklamere og
skabe kontakt til købere, og jeg tjener jo
ikke noget, hvis I ikke gør, så derfor er
jeg dedikeret til at sælge andres ting. På
den måde kan vi også være med til at
sikre at flere ting bliver genbrugt.
Ligger du selv inde med noget du gerne
vil sælge, eller kunne du tænke at høre
nærmere, så kontakt Anette på telefon 93
60 47 27 eller besøg hjemmesiden
www.grønnebørn.dk
Butikken ligger på Selsmosevej 2, 2630
Taastrup. Åbningstider: onsdag og
torsdag 14-18, Fredage og lørdag 10-14
Facebook: @gronneborn

Grønne Børn og MEC
Grønne børn tilbyder alle, der er medlem af MEC, 10% rabat på deres første køb af
nye varer i butikken (alt andet end de store kommissionsvarer), samt en gave
første gang, de kommer i butikken (gaven er to karklude uden mikroplastik).
Anette kræver ingen dokumentation for medlemsskab. Hun tror - som vi i MEC–
på folk.
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Større selvforsyning

Det er på naturplanteskolen det sker
Naturplanteskolen på
Stærkendevej 177 går nu
ind i sin fjerde og sin mest
aktive sæson.

frugthaven, hvor gæsterne
vil blive grundigt orienteret
om tankerne bag.

Sæsonen åbner officielt
skærtorsdag den 13. april
kl. 10-15, hvor der er lagt
an til en festlig start.
Programmet for dagen vil
kunne læses på
www.naturplanteskolen.dk.

Andelsbevishavere får tilbudt
masser af læring og blive en del
af et netværk af
haveentusiaster,
der sammen
passer og er
inviteret til at
udvikle
Andelsfrugthaven.
Det vil koste 1500
kr at blive
andelshaver.

Andelsfrugtthaven
En af de ting der ligger fast
er at der vil være åbent for
salg af andelsbeviser til
Andelsfrugthaven, der
påbegynder sin etablering i
år.

Der er derudover
en række kurser og
andre aktiviteter,
som man kan læse
mere om på
www.naturplanteskolen.dk

Allerede lørdag den 18.
marts kl 14 - 16 er der
inspirationslørdag med
særligt fokus på andels-

Møde om jordbrugsfonden
Tirsdag den 9. maj kl. 19 er der i
Kulturcentret, Poppelalle 12 i Taastrup et
informationsmøde om Jordbrugsfonden.
Jordbrugsfonden, der er etableret af
Danmarks Naturfredningsforening (DN),
Merkurbank og Økologisk Landsforening,
har til formål at opkøbe landbrug, der er
ved at lukke eller blive solgt, for efterfølgende at forpagte dem ud til f. eks. unge
landmænd, der vil drive dem videre som
økologiske bedrifter.
I dag har unge landmænd ikke penge til at
overtage de store, gældstyngede bedrifter
og dermed sikre generationsskiftet efter
landmænd, der er på vej ud af erhvervet.
Med de priser på landbrugsbedrifter og de
lånevilkår, der gælder i dag, kan ingen
starte for sig selv.

Udover et basisbidrag til fonden fra DN på
400.000 kr skal opkøbene gennemføres
ved at almindelige borgere køber andele i
fonden.
Det vil være landbrugsfaglig medarbejder
Rikke Lundsgaard fra DNs hovedkontor
der kommer og orienterer om det
spændende initiativ.
Arrangementet gennemføres af
lokalafdelingen af DN i samarbejde med
MEC og der er gratis adgang.
Der er en lokal krølle på arrangementet
idet der en mindre landbrugsbedrift på
Højbakkevej 3 ved Reerslev på 6 ha, som
vi er nogen der ønsker skal overtages af
en landmand der er indstillet på at indgå i
et samarbejde med lokalsamfundet.

Udspil og medspil

GRØNNE FRISØRER SKAL VÆRE CERTIFICERET GRØN SALON
Vi vil arbejde for at der kommer
flere end de foreløbig 35 grønne
saloner der er i Danmark.
Det er baggrunden for at vi holder
introduktionsarrangementer for nye
frisører.
Det er specielt de frisører der
præsenterer sig som grønne
frisører, men som ikke har
certificeringen vi er interesseret i at
få kontakt til. Det gør vi da ”grøn”
ikke altid er særlig grøn. I flere
tilfælde er de blevet grebet i at
benytte kemi-produkter.
Der har foreløbig i 2017 været
afholdt det første kursus for nye
frisører, heraf flere fra Norge og
Sverige, og der skal i slutningen af
marts holdes et nyt kursus.

Nyttig og god bog med lokal forfatter
Fantasilater - eventyrlige blomstersalater
Bogen om blomstrende og eventyrlige salater er skabt her lokalt i Taastrup og
Hedehusene, udfra interna onale og danske tendenser. Tre år med skønne lange
Fantasilat-bede på Grennessminde - Det Økologiske Gartneri, og ﬁre år med det
brede spiselige plantesor ment Naturplanteskolen på Stærkendevej baner vejen for en ny
måde at tænke haver og salater på. Bogen, der er skrevet af hortonom og
havedesigner Aiah Noack, indeholder opskri*er og interessante oplysninger for enhver
blomster-entusiast. Der er eksempler på over 20 salater med alt fra 5 l 168 plantearter.
Der er over 100 planteportræ1er af spiselige planter og blomster l haven, terrassen og
vindueskarmen. Planterne er angivet med smag, anvendelse, sæson og dyrkning. Fælles for
dem er, at det er nemme og robuste planter l haven, og de er ﬂerårige og frodige og gode
for biodiversiteten, såvel som sunde for maven og endda foryngende! Det foryngende
kommer af, at blomster er fyldt med intense farvestoﬀer, der i analyser viser at de også er
propfulde af an oxidanter, vitaminer og mineraler, hvilket jo som bekendt virker
foryngende og styrkende på mange måder. Desuden er bogen ﬂot illustreret og salaterne
er rent ud sagt et syn for guder - velbekomme!
Bogen udgives i april 2017 på forlaget Koustrup & co, og kommer l at koste ca 249 kr. I
MEC vil medlemmer kunne købe bogen for en nedsat pris.
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Udspil og medspil

Hakkemosen skal ikke hegnes ind
Agenda 21 rådet, der
omfatter en række
lokale natur- og
miljøorganisioner, er
bekymret for hvad der
sker med Hakkemosen nu, hvor området
er solgt til det
kommende kæmpebadeland.
Rådet er blevet beroliget af borgmester
Michael Ziegler med at
der er offentlig adgang
i dagtimerne. Han tør
ikke love at der vil
være fri adgang efter
solnedgang og han vil
ikke love at der ikke
sker en indhegning af
området.
En kreds af borgere
har i forlængelse af
den melding startet en
Facebook-gruppe som
hedder ”Bevar
Hakkemosen og
Naturen”.
Her står der bl.a.
”Hakkemosen er et
naturligt rekreativt
område i Høje Taastrup

Kommune som for mange
borgere, har været en
mulighed tæt på byen for
at trække sig tilbage og
slappe af - væk fra
dagligdagens støj, hektisk
aktivitet og stress.
Med beslutningen om salg
af Hakkemosen og den
omkringliggende natur til
private investorer kan
området ikke mere
sammenlignes med andre
naturområder f.eks.
Vallensbæk sø, Hedeland
eller Vestskoven. Det
private ejerforhold af
området kan betyde, at
området hegnes ind, og der
bliver kontrol med borgernes
adgang.
Investorers primære
interesse er indtjening og
overskud. Det kan medføre
indgangsbetaling l
området, særlige ak viteter
som ltrækker mange
turister og at der kan bygges
yderligere på området med
henblik på indtjening.”
Læs også side 2

Miljø- og EnergiCentret
tager også imod
∗Brugt

værktøj til brug i ulande.

∗

Tassisimo-kapsler til TerraCycle.

∗

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
∗Dåseringe,

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

Indsamles af
Kirkens Genbrug. Smeltes til nye
lys. Overskuddet går til arbejde i
3. verden
∗Elektroniske

produkter som vi
kan sælge videre og tjene på til
butikkens drift.
Meget mindre spild i hverdagen.
Høje Taastrup Boulevard 41 2630 Taastrup
Åbent hver dag kl. 7-21

Natrufredningsforeningen

Nattergaletur den 27. maj
Lørdag den 27. maj kl. 5.00 er der - for de
morgenfriske - mulighed for at få en
enestående naturoplevelse.
Det sker med mødested ved
Grennessmindes økologiske gartneri på
Snubbekorsvej 16-18. her vil ornitolog
Elsebeth Gludsted tage imod og
følges med os ud i naturen i ca.
1 1/2 time. Turen slutter i cafeen
på Grennesminde hvor er vil
være friskbagte rundstykker og
kaffe/te.

Det koster 30 kr at deltage i turen. Tilmelding
sker via Miljø– og EnergiCentret.
Arrangør: Danmarks Natrufredningskomite,
Høje-Taastrup

Der er et loft på antal deltagere
på max. 40.
Her fra sidste års fugletur. Det
er Elsebeth med kikkerten og
tophuen.

Frem med spaden og slut med bjørnekloen
Det er efterhånden en
tradition at
Naturfredningsforeningen
en gang om året tilbyder
en lodsejer at han/hun får
en hjælpende hånd, når
det gælder om at
begrænse den giftige og
invasive bjørneklo.
Således også i år.
I år er der aktion aktion
torsdag den 27. april kl.
17– 19 med mødested
på vendepladsen på
Kirkestien i Sengeløse.
Her er der - efter de lokale
meldinger - nok at komme
efter.
Hvis man ønsker at
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deltage kan man
forhåndstilmelde sig via

mec@mec-ht.dk.

Trafiknyt

Så er der en ny cykelformand
Cyklistforbundet, Vestegnen havde den
9. februar ordinær generalforsamling. 17
medlem var mødt.
Flere havde tidligiere på dagen været og
fået demonstreret og prøvet en elcykel.
Cyklistforbundet Vestegnen omfatter de
fem kommuner Glostrup, Vallensbæk,
Ishøj, Albertslund og Høje-Taastrup.
De sidste 8 år har det være Mogens
Sørensen fra Vallensbæk,der har været
formand, men nu ønskede han at stoppe.
Han fortsætter dog som menigt medlem
af bestyrelsen.
Heldigivis har han det sidste år sørget for
at få oplært sin afløser, nemlig Christina
Saadbye fra Taastrup. Hun blev da også
enstemmigt valgt og med applaus. Hun
er 50 år og er en stor cykelentusiast. På
mødet fortalte hun lidt om visioner for
den lokale afdeling, der skal gå på to
ben.
Den skal være med til at inspirere andre
til at cykle ved at arrangere cykelture gerne sammen med andre foreninger
som

Danmarks Naturfrednignsforening. I den
forbindelse skal den lokale forening også
bakke op omkring større kampagner som
f.eks. cykel til Arbejde og Alle Børn
Cykler.
For det andet skal foreningen også være
cyklisternes talerør, i forhold til at sikre de
mest optimale forhold for cyklende
trafikanter. Det kommunale valgår skal
bruges i den forbindelse i de fem
kommuner.
Udover Christina og Mogens består
bestyrelsen af Arne jacobsen fra Ishøj,
Torben Nielsen fra Albertslund. Der er
ikke nogen fra Glostrup. Svend Grønlund
fra Hedehusene stoppede efter flere års
aktivt virke.
Ikke færre end fire supplenater blev valgt.
Det er Natasja Carstens fra Ishøj, Finn
Gustavsson og Vibeke Dinesen fra
Albertslund og Knud Anker Iversen fra
Høje-Taastrup.
Man kan læse mere om cyklistforbundet
på www.dcf.dk.

To seje cyklister der godt gider kæmpe cyklisternes sag - én
forhenværende og en nuværende formand.

Udspil og medspil

Reparation ”ude i byen”
Udgangspunktet for os i MEC er at alle der
henvender sig vedrørende en reparation
skal hjælpes. Enten ved at vi selv gør en
indsats eller ved at vi henviser til andre, som
er bedre end vi.
To af stederne vi henviser til har vi indgået
aftale om at vi er mellemstation.
Det gælder når en iPhone skal repareres.
Det klarer Martin Rune Kristensen som også
bor i Høje-Taastrup. Her tager vi imod
beskeden og giver melding videre således at
Martin kan få præciseret hvad helt præcis
problemet er. Vi er så indleverings– og

udleveringssted.
Dt gælder også når en printer bøvler. Her
har vi en aftale med Printstation på
Frederiksberg om at vi tager imod printere
og leverer dem ind til dem (en af vores
medarbejdere bor i nærheden af
Printstation) og vi sørger så igen for at
kunden får sin printer.
Derudover henviser vi til BuyBest på
Frederiksberg når det gælder nyere B&Oanlæg og til Wurtz Radio og TV når det
gælder hurtig reparation af TV.

Naturlægemidler
Økologisk makeup og kropspleje
Økologisk fødevarer
Gluterfri 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?

Knud Anker Iversen

Daglig ledelse, grøn guidearbejde

Tirs - tors. 7.00 - 15.00,
fre 7-14

Pia Gade

Bogholderi, grøn salon m.v.

Mandag og onsdag kl. 10-17

Heidi Ammitzbøll

Regnskabsansvarlig for diverse
foreninger + diverse

Hver dag fire timer undtagen
onsdag

Kirsten Jørgensen

Butik Fair og så holder hun os i Typisk onsdag - ellers efter
ørerne
aftale

Solveig Hansen

Tager imod gæsterne

Torsdag, fredag og lørdag

Jan Larsen

Diverse forefaldende arbejde

Mandag, onsdag og fredag kl.
10.00-12.00

Mogens Jørgensen

Lukkevagt

Torsdag kl. 13—17

Anna Kirkeberg

Lukkevagt

Mandag og fredag kl. 14-17

Birgit Ziedoy

Lukkevagt

Tirsdag kl. 13-17

Værksted
Navn

Funktion

Hvornår er de her?

Ejner Stutemeyer

Ansvar for værkstedsdrift

Man-ons kl. 12-15, fre kl. 1013.30

Tom Christensen

Hjemmeservice primært

Fredag kl. 10-15

Aage Andersen

Diverse primært mekanisk
reparation

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

Michael Stenander

PC-reparation + IThjemmeservice

Tirs og tors kl. 11-16

John Pallesen

Symaskinereparation

En gang om ugen ca.

Faruk Bygmeti

Symaskinereparation

Mest om lørdagen

Perter Surrkau

Rep. Primært CD og video

Man, tirs og tors kl. 9-16

Mette Kongsted

Reparation og udvikling

Fre kl. 14.30-17

Niels Mikkelsen

Elektronikreparation

Mandag og fredag kl. 9-16

Christophpher Lindebjerg

PC-reparation

Tirsdag og torsdag kl. 7.30-12

Rami Abdalla

Elektronikreparation

Man og ons kl. 9-16

Jens Ole Gregersen

Elektronikreparation

Hver mandag kl. 12-16,
onsdag kl. 13-16

Torsten Michaelis

Elektronikreparation

Onsdag og torsdag kl. 12.3015

Arne Hede Jørgensen

Elektronikreparation

Onsdag kl. 12-15

Hans Jespersen

Elektronikreparation

Torsdag kl. 9-13

HVAD SKER I OG OMKRING
MILJØ- OG ENERGICENTRET I
marts 2017– juni 2017
Lørdag den 18.
marts kl. 14-16:
Inspirationslørdag i
Naturplanteskolen,
Stærkendevej 177.

Fredag den 7. april
kl. 15.00: Officiel
åbning af
torvemarkedet på
Axeltorv i Taastrup.

Onsdag den 29.
marts kl. 18:
Vegetaraften i
Paraplyen. Billet a
40 kr kan købes i
MEC..

Torsdag den 13.
april kl. 10-15:
officiel åbning for
sæsonen i
Naturplanteskolen,
Stærkendevej 177.

Torsdag den 30.
marts kl. 16.30:
ordinær generalforsamling i Vestegnens Vedvarende Energi:
Lukning af foreningen.

Onsdag den 17.
maj kl. 9-16:
Agenda-netværksmøde på Med
borgerhuset med.
Mogens Lykketoft
som hovedtaler.

Torsdag den 30.
marts kl. 19.00:
Ordinær generalforsamling i MEC.
Lørdag den 1.
april kl. 11.00:
Officiel indvielse af
forpladsen ved
stationen i
Hedehusene.
Søndag den 2.
april kl. 11-13:
Store affaldsindsamlingsdag 7
steder i kommunen. Tilmelding til
mec@mec-ht.dk.

Onsdag den 26.
april kl. 18.
Vegetaraften i
paraplyen kl. 18.
Spisebillet a 40 kr
kan købes i MEC.

Poppelalle 12. Arr.
DN og MEC.
Onsdag den 17. maj
kl. 9-16: Årsmøde
for agendacentre i
Medborgerhuset med
bl.a. Mogens
Lykketoft.
20. og 21. maj:
Årsmøde i
VedvarendeEnergi,
Tilvildeleje. Se
nærmere www.ve.dk.
Lørdag den 27. maj
kl. 5.00:
Nattergaletur ved
Grennessmindes
økologiske gartneri.
Deltagelse 30 kr. Arr.
DN.
Lørdag den 27. maj
kl. 11-13: Torvefest
på Høje Taastrup
Torv med bla. HOPE.

Torsdag den 27.
april kl. 17-19:
Bjørnekloaktion i
Sengeløse.
Tilmelding via MEC.
Arr. DN.

Onsdag den 31. maj
kl. 18: Vegetaraften
i Paraplyen. Spisebillet a 40 kr kan
købes i MEC.

Tirsdag den 9. maj
kl. 19:
Informationsarrange
ment om økologisk
jordbrugsfond i
Kulturcentret,

Søndag den 11. juni
kl. 13-15.30: De
vilde blomsters dag.
Grennessmindes
økologiske Gartneri,
Snubbekorsvej 1618.

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. 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
med støtte fra HøjeTaastrup kommune,
deltagelse i EU-projekter,
en række lokale
boligselskaber, HøjeTaastrup Fjernvarme samt ved at løse
konkrete miljøopgaver
efter regning.

