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Flere vil være grøn frisør

Miljø og Energi
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 digital –75
papir)
Redaktion:
Tina Faber (ansvh.) i samarbejde med Knud Anker Iversen
Birgit Gundel (korrektur)

Miljø- og Energicentret har sekretariatsfunktionen for ordningen Grøn Frisør i Danmark, Norge og Sverige og ordningen oplever i øjeblikket øget
interesse.
Det er kemiingeniør Johan Galster fra Hedehusene, der i samarbejde med
Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup, står for certificering af nye frisører
og for de efterfølgende kontroller.
Da tusindvis af kvinder og mænd hvert år rammes af hårfarveallergi, er
kundernes motivation for at undgå skadelige stoffer også stigende.
I saloner, der er certificeret som 'Grøn Salon' forbydes de mest problematiske stoffer. Efter certificeringen som Grøn Salon bliver det kontrolleret
hvert år, at salonerne overholder kravene til produkter, helse og miljø.
I december 2017 gennemførte Grøn Salon en undersøgelse blandt frisører om deres helbredsforhold, arbejdssted samt kendskab til visse miljømærker. Man modtog svar fra 260 frisører, hvoraf de 20 arbejdede i en
certificeret Grøn Salon. Undersøgelsen viser også at Grøn Salon er lige
så kendt som Svanemærket blandt frisører i Danmark.
Blandt frisører i Sverige og Norge er Grøn Salon omtrent lige så kendt
som Svanemærket og mere kendt end deres nationale miljømærker, Bra
Miljöval og Miljøfyrtårnet.
Link til hjemmeside for Grøn Salon: www.groensalon.dk

Medlemsskab:
300 kr. Dette beløb dækker såvel medlemsskab af MEC som
VE (VedvarendeEnergi)
Som medlem får man tilsendt
Miljø og Energi 4 gange årligt
dugitalt og VE´s informationsbreve 6 gange årligt
Medlemskab for institutioner
og virksomheder: 450 kr.
Medlemskab kun af MEC:
175 kr. Digitalt medlemskab
(medlemsblad sendt pr. mail)
Ønskes papirudgave er prisen
50 kr højere.
Deadline for næste blad :
1. juni 2018
Næste udgivelse:
10. juni 2018
Adresse:
Høje Taastrup Boulevard 54
2630 Taastrup tlf. 43 30 42 00,
E-mail: mec@mec-ht.dk
Hjemmeside: www.mec-ht.dk
Bank: Merkurbank
reg. 8401 kt.nr. 1108358
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PROFIL

Peter Surkau
Peter har været en fast støtte i
værkstedet i over tre år.
Han henvendte sig på baggrund af en TV-udsendelse om
MECs reparationsværksted.
”Det er lige præcis sådan noget som det i gør jeg gerne vil
lave”, var hans melding. På det
tidspunkt var han tilknyttet et
katte-internat i Roskilde, og
selvom han er en stor kattefan
så endte det hele med at han
skiftede fleksjobbet ud her,
med fleksjob i Høje-Taastrup.

Peter er en stor fan af vores reparationsværksted. Det kan vi se alene fordi han er
indstillet på to gange om ugen at tage toget
fra Korsør for at være med her.

Det er i særlig grad DVDafspillere og VHS-anlæg han
har specialiseret sig i. Han er
godt klar over at det er et forholdsvis begrænset felt, der er
på retur. Han er således indstillet på at blive klogere på
andre elektronik-reparationsopgaver og er specielt knyttet
til Jens-Ole (omtalt i sidste
nummer) der søger at få ham
lært op i mere avancerede anlæg.

VOR EGEN VERDEN

Så er der generalforsamling
Der er ordinær generalforsamling i foreningen ”Miljø– og EnergiCentret torsdag
den 5. april klokken 19.00. Mødet foregår
som det plejer i MECs lokaler på Høje
Taatrup Boulevard 54.
Dagsordenen er ifølge loven:
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.
Følgende er på valg: Mads Peter Schreiber, Mogens Jørgensen, Bodil Josephsen
og Ejner Stutemeyer. Alle er indstillet på
genvalg.

content/uploads/2018/02/FORSLAGVEDT%C3%86GTER-for-MEC-20181.pdf
(For at åbne link, markeres hele link og tryk enter)

Der er tradition for at vi får en ekstern
dirigent som efter generalforsamlingen
får lov til at dele det han eller hun brænder for.
Denne gang er det Mette Kyed fra Vestforbrændings bæredygtighedssekretariat. Hun vil fortælle om deres
visioner for ”Den blå Container” (den
tidligere VEGA-administrationsbygning)
på Lervangen. Hendes foredrag vil tage
afsæt i et besøg hun har deltaget i til
Retuna i Sverige, som er et indkøbscenter baseret på ting, der ellers ville
være
kasseret.

Så skal der også vælges suppleanter.
P.t. er det Jens Klarskov, Bjarne Bertelsen og Martin Brøndsager. Alle tre er
indstillet på genvalg.
Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter fremgår af hjemmesiden.
Eller via dette link: http://mec-ht.dk/wp-

Årsrapport, arbejdsplan,
årsregnskab og budget
Efter generalforsamlingen vil man på MECs
hjemmeside kunne læse de dokumenter som
generalforsamlingen har skullet godkende.
Det drejer sig om rapporten for 2017 - en rapport på 26 sider. Formanden vil dog ikke gennemgå hele rapporten, men fortælle om hovedpunkterne i årets gang på generalforsamlingen.
Så vil medlemmer på generalforsamlingen blive
præsenteret for arbejdsplanen for 2018 ligesom
de skal forholde sig til budgettet for 2018.
Endelig præsenteres regnskabet for 2017. Også
dette vil fremgå af hjemmesiden.www.mec-ht.dk
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Så er der tid til indbetaling af kontingentet
Kontingentet for 2018 blev lagt
fast ved sidste generalforsamling
nemlig 300 kr. for det fulde medlemskab.
Man kan også nøjes med at være støttemedlem og udelukkende
få medlemsbladet fra MEC fire
gange årligt. Så er prisen 175 kr.
Ønsker man bladet tilsendt i papirform koster det 50 kr ekstra.

VOR EGEN VERDEN

Test en Elcykel ændrede på vanerne
2/3-dele af de der deltog i ”Test En
Elcykel”-projektet som Høje-Taastrup
kommune var en del af sammen med
en række andre kommuner, cykler stadig et år efter projektets afslutning.
Helt præcist har 64% svaret ja til den
fortsatte cykeltur ud af de 75 der har
svaret. 37% svarer at de cykler mindst
tre gange om ugen.
51% har efter forsøget købt en ny cykel – enten almindelig eller med el.
Dette er bedre end den gennemsnitlige ”test en elcykel deltager” hvor det
‘kun’ er 28% der har købt en ny cykel
efter forsøget.
I alt har 149 bilpendlere, der er bosat i
Høje-Taastrup kommune, hoppet på
elcyklen og har deltaget i forsøget. De
lokale deltageres gennemsnitlige tur til
arbejde er 12 km lang.
Deltagerne har tilsammen under testen
sparet 13,6 ton Co2, eller 91,5 kilo per
person.
Disse oplysninger kan læses i den rapport som er lavet af Projektorganisationen Gate 21, der har stået for det samle-

Peter Faarbæk, nuværende Plan og Miljøformand, var en
af testkørerne. Cykler han stadig til arbejde? Ja, men kun
om sommeren.

de projekt. Den tidligere og den nuværende
leder af Miljø- og EnergiCentret, Knud Anker
Iversen og Tina Faber, der begge har været
tovholdere på projektet, giver udtryk for stor
tilfredshed med resultatet. ”Cyklen – med
eller uden el – er et rigtig godt alternativ, når
vi gerne vil have folk til at benytte anden
transportform end deres billokket folk til at
spare på bilen”.

Så blev det nye år sat i gang
Mere end 30 personer var mødt op for at fejre det nye års komme lørdag den 6/1 2018.
Traditionen tro afholdt formanden for bestyrelsen, Mads Peter sin nytårstale, der opridsede
årets gang på MEC. Alle fremmødte stillede op til foto og bagefter kunne man nyde og
smage Heidis flotte kransekage.

Udspil og medspil

Centerchefens fire første måneder
Set udefra har hun klaret overgangen overraskende godt. Det var jo ikke verdens
nemmeste job som Tina sagde ja til da hun startede som centerchef den 1. november 2017. Hun kan kun være leder på halv kraft da hun frem til 1. juli 2018 også skal
undervise i fransk på Vestegnens Privatskole. Hun har begrænset ledelseserfaring
og så har hun en familie med tre hjemmeboende børn og en mand, der rejser meget. Men hun har entusiasmen, viljen, selvtillid og stor stædighed.
Det har været fire meget intense og arbejdskrævende måneder, indrømmer den
nye centerchef. Men det har også været
spændende. Ingen dage er ens.
Hun fortryder dog på ingen måde at hun
sagde ja til jobbet, der i forbindelse med
Energitjenestens ankomst (se næste side)
bliver endnu mere arbejdskrævende, da
hun også har takket ja til at lede dem.
Sej jyde
Hendes seje jyske fornægter sig ikke, og
så har hun humor.
”Jeg har brede skuldre og går ikke i panik
når tingene spidser til. Jeg lægger vægt på
at aftaler skal holdes, og så må folk leve
med at jeg må skubbe deadlines til det sidste.”
”Jeg har været på lederkursus sideløbende
og det har været godt. Alligevel vil jeg sige
at det ikke bare handler om ledelse. Det
handler også om hvilken personlighed man
er. Jeg er meget rummelig, har et roligt
gemyt og er god til at lytte, og det kan jeg

mærke er egenskaber, der er nyttige som
leder.
Det er langt fra en konfliktfri arbejdsplads,
men her kommer mit rolige gemyt mig til
gavn og det jeg har lært om konflikthåndtering.”
Og så er der familien
Tina taler meget kærligt om sine tre børn
(Martine - 17 år, Carl-Emil 15 år og Poul
på 10 år). De har accepteret at mor ikke er
så meget hjemme. Jeg er booket ind i kalenderen hos dem, så når vi er sammen er
det 100%.
Tina glæder sig til juli, hvor hun fratræder
sin stilling som fransklærer på Vestegnens
Privatskole. Jeg er glad for mit underviserjob, men jeg kan godt mærke at det ikke
holder i længden at skulle bestride flere
jobs ad gangen.
kai

Tina og MEC
blev i forbindelse
med ledelsesskiftet profileret hos
Erhvervsrådet.
Læs mere her
http://
erhvervsraad.dk/
nyheder/her-harvi-ogsa-plads-tilde-uperfekte.html
Foto:
Ulrik Larsen
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Udspil og medspil

Energitjenesten flytter ind
MEC bliver udvidet med Energitjenesten
ØST. EnergiTjenesten Øst er en sammenlægning af EnergiTjenesten Sjælland
og EnergiTjenesten København og har
p.t. til huse i København. EnergiTjenesten Øst dækker Sjælland, Lolland og Falster.
Det betyder at vi siger goddag til 3 nye
medarbejdere, som bliver placeret fysisk
på MEC. Tina Faber har takket ja til fælles ledelse af Energitjenesten ØST, da
den nuværende leder har sagt sin stilling
op. Bestyrelsen har godkendt planerne
og den videre proces.
Samarbejdet med Energitjenesten er ikke
nyt. Der har gennem årene været en
række samarbejdsflader f.eks. I forbindelse med energitjek af boliger og udlån af

energimålerudstyr.
MEC har allerede har en Energitjenestemedarbejder, nemlig Hans Jespersen. Udover at han frivilligt hjælper til på værkstedet, har han også for MEC lavet energigennemgange af flere spejderhytter og sammen
med Energitjenesten lavet energigennemgang af foreløbig en kirke i kommunen.
Endelig skal det siges at næstformanden i
Energitjenesten er MECs formand Mads Peter Schreiber.
Tina har sammen med en arkitekt fra Energitjenesten drøftet indretning af MECs lokaler fremadrettet, så der bliver plads til alle.
Vi er stadig usikre på hvornår de reelt flytter
ud til os, men det sker inden udgangen af
juni måned. Derfor er MEC påbegyndt en
oprydning og ommøblering, så vi kan få
plads til alle på kontoret.

Der er i dag ikke så
mange medarbejdere
i Energitjenesten,
som da dette billede
blev taget.
Bare tre gode mennesker skal fremover
indgå i teamet i
MEC.

WEB-SHOP

Handel med os i døgndrift
Gå ind på genbrug.mec-ht.dk.
vælg i mellem brugte men testede fjernbetjeninger, computerdele, printkort, strømforsyninger m.v. .

Udspil og medspil

Kort MEC-nyt
DanWEEE konkurs
Det kom som en uventet overraskelse. Meldingen om at DanWEEE i Hedehusene i slutningen af januar måtte
indgive konkursbegæring.
DanWEEE - der oparbejdede elektronikskrot - har gennem et par år været
en god samarbejdspartner for MEC,
idet vi stod for at henvise skoleklasser
til at besøge stedet som led i vores
Grøn Generationssamarbejde. Her
havde eleverne mulighed for selv at
sortere og se hvad der sker med deres computer når de ikke kan bruge
den mere.
Derudover har de været fast aftager
af MECs elektronikskrot.
Der vil opstå et hul indtil der er fundet
en afløser.
MEC VÆRKSTED
Vi er ved at drukne i reparationer,
som skal laves i stand lige nu, så for
at nedbringe ventelisten, tager vi ikke
imod nye elektronikreparationer foreløbig. Vi åbner først op for nye elektronikreparationer efter 1/4 2018.

Genbrugshandelscenter i Den
Blå Container ved Lervangen
Initiativet (omtalt i december) har stadig tre parter, nemlig Vestforbrændings Bæredygtighedssekretariat, Høje-Taastrup kommunes driftsby og
miljøforvaltning og Miljø– og EnergiCentret. Arbejdsgruppen er stadig i
den indledende og undersøgende fase. Der er ikke noget nyt siden sidst.

Vellykket Åbent hus hos Fjernvarmen
Mere end 70 mødte frem da vores
samarbejdspartner Høje-Taastrup
Fjernvarme holdt åbent hus den 27.
februar. Læs mere her:
http://mec-ht.dk

8

Positive Nyheders
Filmklub er startet,
men hvad så?
Den 30. januar var første arrangement i Positive Nyheders filmklub.
Det lå lige for, at den første film
skulle være ”I morgen-filmen”, der
handler om to franskmænds rejse
rundt i landet, hvor de besøger en
række steder, hvor folk gør en enestående indsats for en bedre klode.
7 personer var mødt op. Alle gav
udtryk for at det var en god film,
men hvad skal næste film være?
Der findes jo ikke rigtig andre film
der har denne vinkel på verden.
Der findes dog opmuntrende og
inspirerende indlæg på nettet. Små
film på YouTube og gode TEDforedrag. Men der findes også engelsk sprogede inspirerende film.
Men det kunne også være at fællesskabet mellem venner af positive nyheder skal være noget helt
andet.
Tirsdag den 27. marts kl. 19 er
der møde i MECs mødelokale,
hvor vi drøfter filmklubbens og de
positive nyheders fremtid.
Alle er velkomne, men vi vil gerne
have tilmelding forinden. Det sker
på kontakt@positivenyheder.dk .

NATTERGALETUR
Lørdag den 26. maj kl. 5-7 kan
man få mulighed for under ledelse af ornitologen Carsten Høyer
at blive guidet i fuglelivet. Denne
gang sker det med udgangspunkt i Naturplanteskolen på
Stærkendevej 177. Det koster 30
kr. at deltage.
Man kan reservere plads ved at
skrive til aiah@outlook.dk. Arrangementet slutter med kaffe
og morgenboller i Naturplanteskolens lokaler. Max deltagerantal: 25 mennesker.

Udspil og medspil

Det grå guld og den grønne omstilling
v/ Mette Raaschou
Skal klimakampen kun kæmpes af
den unge generation? Nej, mener
grupper af ældre medborgere, der
også bruger den grønne omstilling
som et socialt mødested. Et nyt projekt vil udbrede idéen om at engagere
aktive ældre i grønne fællesskaber.
Højere, længere, hurtigere. At være
ældre i dag, behøver ikke længere
betyde støttestrømper og rollator. Ældrebyrden er et udbredt begreb, der
sætter fokus på ældre, som en udgift
for samfundet. Men i den nye generation af ældre er der i langt højere
grad ressourcer, handlekraft og overskud. De nye ældre er aktive og virkelystne og bidrager ofte til en positiv
udvikling i lokalsamfundet.
Makerspace
For eksempel ”Grøn Makerspace” i
Sønderborg. Det lyder unægtelig som
noget en gruppe progressive unge
har skabt. Men tag ikke fejl: Bag ideen står nemlig en gruppe sønderjyder, hvis dåbsattest måske er en
smule falmet, men som ikke desto
mindre har skabt et innovationsværksted, hvor ældre og yngre arbejder
sammen om at skabe praktiske løsninger til den grønne omstilling. Her
laver man for eksempel solvarme ud
af brugte sodavandsdåser. På den
måde sparer man på ressourcerne og
gavner klimaet og miljøet.
I Københavnsområdet holder man sig
ikke tilbage for de gæve sønderjyder.
I Høje-Taastrup kan man på det lokale energi- og miljøcenters reparationsværksted indlevere elektronikudstyr, som er gået i stykker. Frem for
at smide ud og købe nyt så vil de ældre frivillige i Høje-Taastrup gøre,
hvad de kan for at reparere DVDafspilleren eller DAB-radioen.
Grønne borgergrupper 60+
Der findes altså allerede initiativer,
der engagerer ældre borgere i klimasagen. Nu har Velux-fonden støttet et

nyt projekt, som miljøorganisationen VedvarendeEnergi står bag, der skal skabe endnu
mere vind i sejlene for sagen. I projektet
”Grønne Borgergrupper 60+” etablerer VedvarendeEnergi klima- og miljøborgergrupper,
i fire lokalsamfund fordelt over landet. De
grønne borgergrupper samles i praktiske fællesskaber, der skal udvikle lokalsamfundene i
en mere bæredygtig retning.
VedvarendeEnergi har lang erfaring med at
engagere borgere i sagen for grøn omstilling,
og fra eksisterende lokalforeninger ved man,
at seniorer har viden, erfaring og interesse for
at arbejde med sagen. Projektet løber fra
2018 til 2020, og i løbet af projektperioden vil
der blive udarbejdet metoder, der kan bruges
til at starte lignende initiativer andre steder.
Kontakt:
Mette Raaschou (projektkoordinator)
Claus Christensen (kom. Medarbejder)
Mette Raaschou fra VE Aarhus, som tidligere har besøgt MEC for at interviewe og
samle informationer om reparationsværkstedet, har netop udsendt en pressemeddelelse omkring det grå guld og den grønne omstilling. De nævner os som et fint
eksempel på at være et sted hvor seniorer
kan komme og gøre en forskel og samtidig være sociale.

Udspil og medspil

Godt gang i frugttræplantningen
Danmarks Naturfredningsforening har en
”Grønt Guld” pulje. Det er penge som de
har søgt og fået bevilget fra Velux-fonden
med henblik på at understøtte pensionister, der gerne vil gøre noget godt for naturen.
En af de pensionister, der har fået bevilling
fra denne pulje er Knud Anker Iversen,
tidligere daglig leder i MEC, nu folkepensionist.
Ved indgangen til marts er status:
 der er kommet træer ved Borgerskolen,

der har fået frugttræer til deres skole-og
sansehave.

 Der skal plantes blommer ved Mosehyt-

ten i Nærheden og ved grundejerforeningen Lavendelvej ved Høje Taastrup.
 Der er aftalt at plante tre træer ved spej-

derhytten i Sengeløse.
 Der skal sættes to spiselige kastanjetræ-

er ved plejecentret Birkehøj i Taastrup.
Endnu har ingen forgæves ønsket et eller
flere træer, men den 1. oktober skal der
være endeligt afregnet.
Det er MEC der lægger pengene ud. Ønsker man et eller flere offentligt tilgængelige træer skal man skrive til kai@mecht.dk

 Reerslev Skole og Fløng

skole har begge fået et
valnøddetræ.
 Selsmoseskolen får træer i

midten af marts.
 Boligbebyggelserne Taa-

strup Have og Olufsborg
har fået æbletræer.
 Der er plantet frugttæer

ved legepladsen på Møllevej i Fløng.
 Grundejerforeningen Bir-

keparken i Fløng har fået
to æbletræer og to valnøddetræer.

I Olufsborg inspirerede de gratis frugttræer til
at der skal være en lille æblelund der med
tiden skal have flere træer.

Vegetaraften med besøg af Veganer.nu
Onsdag den 28. marts kl. 18 er der igen
vegetaraften i Værestedet Paraplyens
lokaler på Kingosvej 24A.
Udover sædvanlig lækker og god veganermad vil der denne aften være besøg
fra veganer.nu. Veganer.nu er navnet
på en hjemmeside som parret Kasper
og Karina bestyrer.
De vil vise en række billeder om deres
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vej til vegansk livsstil, fortælle om sammenhængen til klimaudfordringen og
komme med inspiration til hvordan man
kommer i gang med at leve uden animalske produkter.
Det koster 40 kr at deltage. Man kan tilmelde sig gennem MEC eller ved at skrive
til kai@mec-ht.dk.

Udspil og medspil

Den skabende by i Hedehusene
Mandag den 19. marts kl. 17-19 er der
stiftende generalforsamling i foreningen
”Den skabende by”. Det sker i stationsbygningen i Hedehusene.

hvordan Hedehusene kan blive mere pulserende. Gadekøkkenet vandt som den
bedste idé, og præmien blev brugt til at
købe et rullende gadekøkken.

”Den skabende by” har allerede i dag et
samlende symbol nemlig et gadekøkken,
som rykker ud ved byfester og andre arrangementer i Hedehusene og omegn.
Den skabende by er tæt knyttet til 6. klasserne på Charlotteskolen, som sidste skoleår arbejdede med en række idéer til

Derved stopper det dog ikke. Gadekøkkenet er kun første skridt i en proces hvor
byens borgere selv tager initiativ til at
ændre livet i byens midte, og styrke byens sammenhængskraft. Visionen er at
borgerne kommer hinanden mere ved, på
tværs af byens eksisterende skel.

Gadekøkkenet
her på pladsen
foran stationen,
vil være det fysiske omdrejningspunkt for ”Den
skabende By”

Den store affaldsindsamlingsdag
DN´s landsdækkende indsamling af
skrald i naturen starter søndag den 22.
april kl. 11-13. I Høje-Taastrup vil der den
dag være indsamling, med start seks forskellige steder i kommunen:
 Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade

71

 Forten i Vridsløsemagle

Søndagen forinden (15.4.) er der fra kl.
10 indsamling i Reerslev med mødested ved forsamlingshuset. Der vil blive
sørget for veste, indsamlingsudstyr og
sække. Når indsamlingen er afsluttet er
alle inviteret til en frokost i MEC.

 Miljø- og Energicentret, Høje Taastrup

Boulevard 54
 Hedehusene Station
 REMA 1000 Fløng
 Sognegården i Sengeløse og

Tilmelding kan ske til Lene Bergqvist
på lene@lenebergqvist.dk.

Udspil og medspil

Ny frivillig på værkstedet:

Steen Randa
Baggrunden for at være frivillig på reparationsværkstedet er i orden - til overmål.
Steen, der i år fylder 72 år, har arbejdetsom servicetekniker hos Politiet i 38 år.
Han har repareret og udviklet kommunikationsudstyr. Det er f.eks. ham, der er skyld
i at Politiet på Færøerne har et stadigt velfungerende radiosystem.
Han har haft et længere tilløb på ca. fem
år, før han en dag—hvor han alligevel
skulle hente en pakke i pakkeshoppen lige fik spurgt, om de på værkstedet kunne
bruge en reparatør. Det fik han meget hurtig tilbagemelding på, og siden har han
været en fast og meget værdifuld hjælp på
værkstedet. Ikke fordi han er her så meget.
Han kommer mest for at hente ting. Han
har nemlig indrettet et fint værksted hjemme, hvor der også står målerudstyr.
Det er ellers ikke fordi Steen keder sig.
Han spiller golf tre gange om ugen, og derudover spiller han også billard og badminton. Her får han dækket sit behov for at
være social.
- Det er lysten til at hjælpe de hårdt pressede værkstedsfolk, og behovet for at holde sin viden vedlige, der gør at han faktisk
trives med at hjælpe til. Han har været på
værkstedet siden årsskiftet, og er meget
afholdt.

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.
Solcelledrevet vindmølle 80 kr
Solcelledrevet radio/lygte 160 kr.
Diverse svanemærkede rengøringsmidler i genanvendt emballage til konkurrencedygtige priser (pant første gang 15 kr)
Lokal produceret honning fra
Bilauget (38 kr)
Drikkeflasker med VE-logo 75 kr
Bæreposer i stof 5 kr
Postkort af Høje-Taastrup 3 kr (4
for 10 kr)
Derudover sælges en række
elektroniske produkter samt diverse produkter fra et dødsbo.
Der kommer løbende nye ting til,
så hold øje med butikken.
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Spis din by
Høje-Taastrup har faktisk
adskillige perler hvor man
kan spise direkte fra naturen.
I kommunens driftsby er det
landskabsarkitekt Magdalena Hermansen, der er tovholder på det.
Hun kortlægger - sammen
med en studerende (Nin),
hvor der er noget spiseligt,
at komme efter.
Deres foreløbige opgørelser
kan man finde via kommunens hjemmeside
https://www.htk.dk/Fritid/
Natur-udeliv/Leg-og-udeliv/
Spis%20din% 20kommune.aspx .
Med forårets komme,vil de
fortsætte kortlægningen og
søge - via en app og via
sociale medier - at få gjort

Det Fælles Bedste i 2018
I perioden den 10.—13.
maj vil der være græsrodstræf for alle grønne
organisationer i Danmark.
Det er tredje gang der holdes dette træf. I 2014 var
det på Samsø. I 2016 i Lejre
hvor der var markant flere
deltagere. Denne gang bliver det i Vejle.
Det er Permakultur Danmark, Landsforeningen for
Økologisk Byggeri, Omstilling Danmark og Landfor-

eningen for Økosamfund,
der står bag arrangementet,
der henvender sig til alle
grønne organisationer som
inviteres til at byde ind med
workshops og boder på den
fælles messe.
Alle er velkomne enten som
almindelig deltager, eller ved
i en bod at præsentere foreningen. Man kan læse mere på www.detfaelles bedste.dk

Landsmøde i Vedvarende Energi
Landsmødet i vores hovedorganisation
VedvarendeEnergi, foregår i år i weekenden den 5.-6.
maj på Djursland. Landsmødet foregår i samarbejde
med Ung Energi.
På landsmødet vil der være fokus på vores globale ansvar i omstillingen til bæredygtige samfund. Du kan bl.a.
høre mere om, hvilken rolle de nye verdensmål og Parisaftalen, kan spille for vores arbejde i den grønne omstilling #tagklimaansvar
Derudover sætter vi fokus på at omsætte vores globale
ansvar til lokal handling, og du vil få konkret viden om
hvordan du selv kan arbejde videre lokalt, med at organisere andre i dit lokalsamfund via metoden ”community
organizing”.

de spiselige lokaliteter mere
tilgængelige.
Hvor finder jeg f.eks. spiselige kastanjer i den HøjeTaastrupske natur?
Findes de overhovedet?
Det kan en kommende ny
app, udarbejdet af kommunen hjælpe med at afdække.

Har du lyst til at dykke endnu mere ned i, at skabe politisk forandring i praksis, kan du blive til søndag d. 6 maj
og deltage i to forskellige workshops. Første workshop
handler om formidling af klimaansvar gennem events og
interventioner, anden workshop er med fokus på presse,
hvor du kan lære mere om, hvordan du påvirker politikere gennem twitter eller læserbreve. Hvis du har lyst til at
strække benene kan du også komme med på en skøn
gåtur i Mols bjerge.
Landsmødet er åbent for alle der har interesse for arbejdet i den grønne omstilling. Medlemmer har stemmeret
på generalforsamlingen.
Læs mere på www.ve.dk

Udspil og medspil

HVAD SKER MED PLASTAFFALDET ?
Vi skal sortere plastaffaldet fra, men hvad sker der egentlig med det når
nu kinesere har sagt at de ikke vil have det? Vi har spurgt hos Vestforbrændingen.
Når skraldemanden har hentet det
plast, som du har sorteret fra til
genanvendelse, så køres det til vores omlasteanlæg i Frederiksund.
Her presses plasten hårdt til baller
af ca. 400kg.
Ballerne med dit plast bliver kørt til
ALBA i Brauschweig (Tyskland).
ALBA har specialiseret sig i sortering af plast. https://
www.youtube.com/watch?
v=CDGAhVb4r1w (de kan også
modtage andre varer).
Plasten indeholder lidt rester, etiketter og fejlsorteringer, men ALBA
har forpligtet sig til at sorterer minimum 78% af plasten til genanvendelse.
En stor del bliver sorteret til mindst
95% renhed af de enkelte plasttyper PP, PE, PET og PS. Dette kan
sælges frit til ny produktion.
En del kan ikke skelnes eller består
af sammensat plast og ender derfor i en mixed plast kategori.
Mixed plast kan genanvendes til
plastprodukter, hvor der ikke er

specielt høje krav til kvaliteten af plast.
Dette kan være kiler, plastpaller eller
andet. Det er specificeret i vores aftale
med ALBA at produkter, hvor plast tilsættes som fyld-produkt eks. i glas produkter, beton/sten produkter o. lign accepteres, samt at energiudnyttelse heller ikke er accepteret som genanvendelse.
Plasten er som sådan en fri vare efter
at det er sorteret. Derfor er det ikke en
konkret aftager. Vestforbrænding har
personer, der besøger anlægget og som
sikrer at plasten bliver sorteret og genanvendt som aftalt.
Plastprisen er i bund
Desværre er prisen for plast faldet til
et meget lavt niveau. Det betyder at
ALBA eller andre sorteringsanlæg, ikke
kan tjene pengene ved salg af plasten.
Det betyder også at vi kommer til at
betale en del for det arbejde der laves,
til at håndtere og sortere plasten. Det
koster ca. 2 kr. pr kg plast, som skraldemanden har hentet fra borgerne og
leveret til genanvendelse via omlasteanlægget i Frederikssund.

Anlægget i Tyskland
kan sortere plast ud i
13 forskellige typer
plast.
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Højbakkevej 3

Miljø- og EnergiCentret
tager også imod

Andelsfrugthave er ikke opgivet!
I MEC har vi med stor interesse fulgt hvad der skulle
ske med Højbakkevej 3, det tidligere økologiske landbrug, der ligger i transportkorridoren (mellem Greve og
Høje-Taastrup). Ejendommen har været opkøbt af Naturstyrelsen med henblik på at sikre skovrejsning og
grundvandsinteresser.
De 6 ha der er tilbage, inkl. ejendommen er nu langt
om længe solgt.

Brugt

værktøj til brug i ulande.



Tassisimo-kapsler til TerraCycle.



Rengjort blød plast og hård plast

(oparbejdes til nyt plast)

Selve ejendommen skal benyttes til erhverv, mens de
6 ha tilliggende jord fortsat skal forpagtes. I 2018 er det
den økologiske landmand, Nick Ziegler, der forpagter,
men fra 2019 vil han ikke længere have direkte adgang
til jordstykket, idet der skal plantes træer som således
forhindrer adgangen.

Brugte

Der er således begrundet håb om, at der fra næste år
vil kunne laves en forpagtningsaftale via naboejendommen til den anden side, nemlig Naturplanteskolen.

Småt

Her er der en stærk interesse i at der bl.a. kan etableres andelsfrugthave, hvor borgere i Høje-Taastrup og
omegn vil kunne blive andelshavere.

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

Betingelserne for en forpagtningsaftale er p.t. ikke klarlagt, men der skulle være håb for en fornuftig aftale.

Dåseringe,

Kredsen der har vist interesse for ejendommen vil løbende blive inddraget. Andre kan læse om udviklingen
på www.naturplanteskolen.dk.

batterier

Miljøfarligt

mængder

affald i mindre

el– og elektronikaffald

Brugte

briller og høreapparater til

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
Brugte telefoner som vi giver
videre til Børneulykkesfonden.


Elektroniske

Meget mindre spild i hverdagen.
Høje Taastrup Boulevard 41 2630 Taastrup
Åbent hver dag kl. 7-21

produkter som vi
kan sælge videre og tjene på til
butikkens drift.
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Agendarådet er startet på en ny sæson
Agenda-rådet er en paraplyorganisation
for en række natur, miljø, erhvervs– og
boligorganisationer i Høje-Taastrup. Den
skal give respons til politikerne på natur
og miljø-området og således klæde dem
bedre på i forhold til at træffe beslutninger.
Agendarådet har nu startet en ny sæson,
idet rådets valgperiode følger byrådets.
Langt hovedparten af medlemmerne er de
samme som i sidste sæson. Dog er der
kommet to nye politiske repræsentanter
ind, nemlig Peter Hamborg Faarbæk (A)
der er formand for Plan og Miljøudvalget,
og Marjan Ganjjou fra de konservative,
der interesserer sig for området uden dog
at have en direkte beslægtet udvalgspost.
MEC har fået en ny repræsentant idet Tina Faber afløser Knud Anker Iversen. Han

er dog stadig med i rådet, da han nu repræsenterer Cyklistforbundet. Han blev på mødet
genvalgt som konstitueret formand. Tonny
Madsen fra Friluftsrådet blev genvalgt som
næstformand.
Blandt de opgaver rådet har arbejdet med er at
have leveret en indsigelse, vedr. det planlagte
vandland ved Hakkemosen. Så har rådet nedsat et skovråd der i 2018 har fået afsat 1 mio.
kr. på budgettet. Penge der skal bruges til opkøb af jord til ny skovrejsning. Skovrådets repræsentanter vil bl.a. tage kontakt til lodsejere,
der har ejendom hvor det vil være relevant at
rejse skov.
En anden arbejdsgruppe i Agendarådet er Bæredygtig transport-gruppe (på side 18 kan man
læse referat fra gruppens seneste møde).

Skovrådet er et udvalg etableret i regi af Agendarådet. Skovrådet var aktivt indover med
etableringen af Snubbekorsskoven, (jfr. plantningen af de første træer på billedet).
Skovrådet er også aktiv i forhold til nye planer, om skov på den anden side af Hakkemosen.

16

Udspil og medspil

Så starter Grennessminde-sæsonen
Lørdag den 21. april kl. 10-17 åbner en ny sæson på Grennessmindes økologiske Gartneri
på Snubbekorsvej 16-18. Som sædvanlig vil der være åbent i caféen og i de forskellige væksthuse. Programmet for dagen ligger ikke helt fast, men det vil - sædvanen tro - blive et familievenligt arrangement. Derefter vil der være åbent hver dag (undtagen mandag) kl. 10-17.

Lokal frøbutik støtter økologiske haver
Næppe mange ved, at der i Høje-Taastrup er en frøbutik, der selv producerer og sælger økologiske frø. Det er Naturplanteskolen der ligger i kommunens udkant –
Stærkendevej 177 som producerer og sælger dem. Der er tale om en helt ny aktivitet og
sæson 2018 er den første, hvor de lokalt producerede frø skal sælges.
I sommerhalvåret er der fuld gang i salg af økologisk dyrkede planter, men vinterhalvåret er
reserveret frøene. Det drejer sig om, ikke færre end 100 forskellige slags frø og løg fra spiselige planter/blomster/krydderurter. Frøene er hjemmedyrkede, naturligt høstet og tørret. Derefter er de omhyggeligt håndsorteret. Typisk er der enten 30 eller 50 frø pr pose. Hoveddrivkraften bag frøene, er Lise Rindholt, der med stor entusiasme og indsigt engageret har kastet sig
over opgaven.
Frøene kaster - udover de mange planter - således også en meningsfuld arbejdsplads af sig.
Frøposerne er primært rettet mod private haver. Derfor er der ikke så mange i hver pose. De
regner med en spireprocent på 80-90 procent.
Man kan nu begynde at bestille frø til den kommende sæson. Det sker via Naturplanteskolens
webbutik eller man kan komme forbi gårdbutikken på Stærkendevej lørdag og søndag fra 11 –
16, og få personlig betjening og vejledning sammen med frøkøbet.
Der sker også i 2018 spændende ting i Naturplanteskolen. Sæsonen starter den 29. marts.

Transport

Transporten skal være bæredygtig
I regi af Agendarådet findes en arbejdsgruppe, der arbejder med Bæredygtig transport.
Som noget af det seneste har arbejdsgruppen foranlediget at Agendarådet (se side 16)
har lavet indsigelse til lokalplanen for Taastrup C.
Her følger de væsentligste elementer i indsigelsen:
Tracé til selvkørende elbusser. Planlægningen skal sikre at selvkørende elbusser
nemt kan komme til og fra området.
Attraktiv bilfri boligmulighed. Der bør –
som vi har set det i andre storbyområder –
etableres boliger som i særlig grad henvender sig til borgere, der forlods afstår fra at
have egen bil.
Gode cykelfaciliteter. Der skal være gode
cykelparkeringsfaciliteter – tæt på bolig,
overdækket, ekstra låsemulighed m.v. Der
bør sikres plads til at man kan have elcykelopladning,cykelpumper, ladcykler og cykeltrailere.

Central p-plads. Vi vurderer at de ppladser der skal etableres ikke skal placeres umiddelbart i nærheden af boligen. Der
bør laves en servitut om at der ikke er pplads i tilknytning til den enkelte bolig. Bygherre bør kunne etablere de ønskede ppladser samlet – eks. I et p-hus ved City 2.
Nye arbejdspladser. Arbejdspladser
(som eks. Det nye rådhus) bør være omfattet af de samme vilkår som beboerne. Ppladserne ved rådhuset skal være begrænset til bilende gæster herunder handicappede, mens medarbejdere der benytter bil må
affinde sig med at skulle parkere på en
central p-plads væk fra Rådhuset.
Ønsker man at vide mere eller at blive
tilknyttet arbejdsgruppen for bæredygtig
transport kan man kontakte gruppens
formand Knud Anker Iversen på
kai@mec-ht.dk.

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?

Tina Faber

Daglig ledelse, grøn guide-arbejde

Tirs og fre kl. 8.15-11.15 + efter aftale

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

Ena Kløverhøj

Diverse kontor og service

Kl. 9-13 undtagen onsdag

Kirsten Jørgensen

Butik Fair og så holder hun os i ørerne

Typisk onsdag - ellers efter aftale

Solveig Hansen

Tager imod gæsterne og servicerer

Alle dage undtagen onsdag

Jan Larsen

Diverse forefaldende arbejde

Mandag, onsdag og fredag kl. 10.0012.00

Hanne Hansen

Lukkevagt

Torsdag kl. 13-17

Anna Kirkeberg

Lukkevagt

Mandag og fredag kl. 14-17

Susanne Frantzen

Lukkevagt

Tirsdag kl. 13-17

Knud Anker Iversen

”konsulent”

Når Tina ringer

Værksted
Navn

Funktion

Hvornår er de her?

Ejner Stutemeyer

Ansvar for værkstedsdrift

Man-ons kl. 12-15, fre kl. 10-13.30

Tom Christensen

Hjemmeservice primært

Aftales telefonisk

Michael Stenander

PC-reparation + IT-hjemmeservice

Tirs og tors kl. 11-16

John Pallesen

Symaskinereparation

En gang om ugen ca.

Faruk Bygmeti

Symaskinereparation

Mest om lørdagen

Peter Surkau

Rep. Primært CD og video

Man og tirs kl. 9-16

Niels Mikkelsen

Elektronikreparation

Mandag og fredag kl. 9-16

Christophpher Lindebjerg

PC-reparation

Tirsdag og torsdag kl. 7.30-12

Jens Ole Gregersen

Elektronikreparation

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

Torsten Michaelis

Elektronikreparation

Onsdag og torsdag kl. 12.30-15

Arne Hede Jørgensen

Elektronikreparation

Onsdag kl. 12-15

Hans Jespersen

Elektronikreparation,energivejledning

Onsdag kl. 13-17

Michael Follin

PC-reparation

Onsdag kl.10-15

Steen Randa

Elektronikreparation

Fredag kl. 10-14

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

HVAD SKER I OG OMKRING
MILJØ- OG ENERGICENTRET I
marts –juni 2018
Mandag den 19.
marts kl. 17-19:
Stiftende generalforsamling i ”Den
skabende By” i
Stationsbygningen
i Hedehusene.
Tirsdag den 20.
marts kl. 17.3019: Generalforsamling i Cyklistforbundet efterfulgt
af spisning og foredrag. (VUC Albertslund)
Tirsdag den 27.
marts kl. 1921.30: Positive Nyheders filmklub
drøftelse:fremtid..
Onsdag den 28.
marts kl. 1819.30: Vegetaraf-

ten i Paraplyen, med
foredrag af veganer.nu.

Energi på Djursland.
Læs mere på
www.ve.dk.

Torsdag den 29.
marts kl.10: Sæsonstart i Naturplanteskolen

11.-13. maj. Det
Fælles Bedste. Møde
for omstillingsaktive
græsrødder i Vejle.
Læs mere på
www.detfaellesbedst
e.

Torsdag den 5.
april kl. 19.00: Ordinær generalforsamling i MEC.
Lørdag den 21.
april kl.10-17: Åben
hus på Grennessminde økologiske
gartneri
Søndag den 22.
april kl. 11-13: Affaldsindsamling seks
forskellige steder i
kommunen.
5.-6. maj: Landsmøde i Vedvarende

Fredag den 25. maj
klokken 14.00 til
18.00: Festlig Fredag
på Torvet, med genbrugsboder, fadøl,
grill og etniske madoplevelser.
Lørdag den 26. maj
kl. 5-7: Nattergaletur med mødested
ved Naturplanteskolen, Stærkendevej
177. Tilmelding til
aiah@outlook.dk

MEC holder lukket lørdag den 31. marts pga. Påsken.
Husk de positive nyheder
Vi administrerer www.positivenyheder.dk. Her søger vi at
opsamle gode og inspirerende ting der sker i denne ellers
kaotiske verden. Ønsker du hver søndag aften at få en opsummering af ugens 10 gode nyheder skal du skrive til kontakt@positivenyheder.dk

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

MEC-INTERN
Alle medlemmer kan hver uge - gratis - modtage MEC-intern.
Det er en 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
Høje-Taastrup kommune,
deltagelse i diverse projekter, en række lokale
boligselskaber, HøjeTaastrup Fjernvarme samt ved at løse konkrete miljøopgaver efter regning.

