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socialøkonomien 
kommer ind.  

Vi skal altså kombi-
nere den nyttige 
indsats med at passe 
på de materielle res-
sourcer, og samtidig 
passe på de men-
neskelige ressourcer.  

Her viser det sig at 
flere mennesker 
faktisk kan løfte sig 
selv og løfte en nyttig 
samfundsopgave 
samtidiig.  

Vi har gennem de 15 
år, vi har haft repara-
tionsværksted oplevet 
at flere mennesker på 
kanten af samfundet 
har rejst sig i takt 
med, at de har fået 
kasserede ting til igen 
at fungere. Enten når 
de har hjulpet os som 
frivillige eller i en 
fleksjob-ansættelse.  

En socialøkonomisk 
virksomhed kan tillade 
sig at tage den tid en 
opgaves løsning 
kræver. Vi kan hive 
tidspresset ud af job-
bet. Det tidspres som 
i ikke sjældent om-
fang netop er årsag til 
at mennesker er 
blevet klemt ud af 
arbejdsmarkedet. Det 
vil vi gerne arbejde for 
udbredes.  

Hvis ændringen 
lykkes vil den træde i 
kraft fra det nye år.  

MEC er lidt af det hele 
og alligevel ikke.  

Vi er en privat 
forening, men samtidig 
er vi  tæt knyttet til 
Høje-Taastrup kom-
mune.  

Vi er en miljøforening, 
der går ind for bære-
dygtighed på et øko-
logisk forsvarligt 
grundlag, men vi er 
også en forening, der 
har et stærkt fokus på  
dem, der falder uden 
for de almindelige 
rammer - ”dem ingen 
andre gider lege med”. 
Vi er en lokal 
arbejdsplads for 10 
reparatører, og 
samtidig del af en 
landsdækkende agi-
tation imod brug og 
kassér-samfundet.  

Vi er lidt af hvert og 
helt for os selv.  

Det er baggrunden for 
at bestyrelsen nu er 
gået i gang med at 
afklare om vi skal være  
en socialøkonomisk 
virksomhed. Det skal 
kun ske under den 
udtrykkelige betin-
gelse, at vores tætte 
tilknytning til Høje-
Taastrup kommune 
ikke ændres.  

Når bestyrelsen 
arbejder for aner-
kendelse som social-
økonomisk 
virksomhed, sker det 

LEDER 

Socialøkonomisk virksomhed ? 

for at få ramt en 
betegnelse ind, 
som er en tættere 
beskrivelse end at 
vi blot er en for-
ening.  

Vi vil gerne i større 
grad appellere ud 
over kommune-
grænsen og gerne 
sikre os et bredere 
fundament således 
at også andre får 
øjnene op for det 
helt særlige, vi kan.  

Næste år forsvinder 
støtten vi har fået 
fra den grønne 
ildsjælepulje for at 
udbrede konceptet 
om at flere skal i 
gang med at repa-
rere.  

Men behovet for at 
få flere med på 
reparationsholdet 
forsvinder bestemt 
ikke. Det bliver 
større. 

Der er ikke økono-
mi og ressourcer til, 
at man kan leve af 
en almindelig over-
enskomstmæssig  
løn og samtidig få 
overskud på arbej-
det med reparation.  

Der er dog stadig et 
stort behov for at 
reagere på brug og 
smid væk systema-
tikken.                 
Det er netop her 
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PROFIL 

Tonny Madsen 

Tonny er en mand, som man møder i 
mange sammenhænge i Taastrup.  

Nogle af sammenhængene er sammen 
med MEC.  

Det er Tonny der - sammen med konen 
Dory - hjælper til når der skal samles 
skrald ved de månedlige Ren By-

aktioner. Det er også dem, der hjælper 
med at få indsamlede dåseringe videre, 
så de kan blive solgt til højstbydende.  

Det er Tonny, der - sammen med Niels 
Egebjerg - er kontaktperson til det 
lokale Friluftsråd hvor MEC hjælper 
med at fundraise. Det er Tonny der 
tager sig af den praktiske afvikling af  
torvemarkederne i Axeltorv.   

Derudover er han aktiv i Skt. Georgs-
gilderne, aktiv i Lions Club, medlem af 
brugerrådet for medborgerhusene, 
Skovrådet, Agenda 21-rådet formand 
for Hedebo-aktørerne,  Alleparkens 
badmintonklub og formand for 
Alleparkens grundejerforening. 

Han er 73 år. Sammen med Dory har 
han to døtre og et 21 måneder gammelt 
barnebarn, som de også tager sig af ind 
imellem de øvrige gøremål.   

Inden han blev fuldtids frivillig hid og 
did, var han ansat 47 år i DSB. Først 
som håndværker og værkmester i 
afdelingen i Taastrup. De sidste 21 år 
var han ejendomsinspektør på DSBs 
daværende hovedkontor i Sølvgade i 
København.  

Vi er rigtig glade 
for samarbejdet 
med den aktive 
mand.  

Han er altid i godt 
humør. Han 
hænger sig ikke i 
bagateller og er 
altid til at lave 
aftaler med. 

KAI 
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VOR EGEN VERDEN 

Sierra Leone, hvor han er 
formand for den danske 
støtteforening. Foredraget 
tog udgangspunkt i det nu 
10 årige samarbejde, som 
Masanga.dk har haft med 
Miljø- og EnergiCentret 

Så er der en ny bestyrelse 
Så har Miljø-og Energi-
Centret fået en ny 
bestyrelse. Det skete i 
forbindelse med 
foreningens ordinære 
genralforsamling den 30. 
marts.  
Her kunne formanden 
Mads Peter Schrieber 
berette om en forening i 
vækst.  
- Vi er nu 112 
medlemmer – hvoraf 
hovedparten er lokale. Vi 
har 11 medarbejdere på 
vores reparationsværk-
sted, hvoraf over halv-
delen arbejder frivillig. De 
øvrige arbejder i 
fleksjobordninger. Vi har 
aldrig haft så stort et flow 
af folk, der kommer i 
vores lokaler på Høje 
Taastrup Boulevard 54. 
En stor del kommer fordi 
vi har en GLS- 
pakkeshop, men der 
kommer stadig rigtig 
mange henvendelser fra 
folk, der godt vil have os 
til at reparere deres ting.  
Foreningen kom ud af 
2015 med et lille 
overskud på 4170 kr, 
hvilket er markant bedre 
end tidligere år, hvor der 
var underskud.  
Der var mange rosende 
ord fra formanden til de 
mange frivillige.  
 
Han var -  som Bodil 
Josephsen og Mogens 
Jørgensen -  på valg og 
blev genvalgt.  
Generalforsamlingen 
blev dirigeret af Peter Bo 
Jørgensen. Da general-
forsamlingen var 
overstået, fortalte han om 
Masanga-hospitalet i 

omkring etablering og drift af 
hospitalet.  
Ønsker man at læse om 
MECs samlede aktiviteter i 
2015 kan det ske via 
foreningens hjemmeside 
www.mec-ht.dk.   

Her ses bestyrelsen i Miljø- og EnergiCentret: Jens Klarskov 
Pedersen (supl.), Mads Peter Schreiber (fmd.), Johannes Thulesen 
(næstformand), Bjarne Bertelsen (nyvalgt suppleant), Mogens 
Jørgensen, Karsten Jacobsen, Bodil Josephsen, Martin Brøndsager 
og Ejner Stutemeyer (nyvalgt bestyrelsesmedlem).  
Ole Helding var fraværende.  

Peter Bo Jørgensen dirigerede og fortalte efterfølgende levende 

om  Masanga-hospitalet.  
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VOR EGEN VERDEN 

Noter fra MECs hverdag 
 
Hen over en uge kommer der ca. 120 
mennesker for at hente GLS-pakker. Det er 
langt hovedparten af vores henvendelser der 
har med vores Pakke-Shop at gøre. Og det 
stiger år for år. I 2014 udleverede vi 2367 
pakker. I 2015 var det 5403 pakker.  
Da hovedparten af kunderne kommer om 
eftermiddagen lever vi rigtig højt på, at vi har 
frivillige lukkevagter. der godt vil hjælpe os.  
 
Vi har dagligt 3-4 der kommer med ting der 
skal repareres. Her må vi sige at de må 
belave sig på 2-3 måneders ventetid. Nogen 
”løber skringende væk” når de hører det, 
men de fleste accepterer det, da alternativet 
er, at tingene skal kasseres.  
 
Ellers er det  en blandet landhandel af 
henvendelser vi får:  
 
Hjælp med at få etableret elcykel docky 
station ved Høje Taastrup station. 
 
Indsats i forhold til at få ordnede p-forhold på 
Høje taastrup Torv.  
 
Hjælp med at få startet og drevet vegetarklub 
i Taastrup.  
 
Forespørgsel vedr. deltagelse i Ren By 
initiativ.  
 
Hjælp til at komme til Handicapcentret.  
 
Ønske om fællesindkøb af fuglekasser 
leveret fra Herstedvester Forvarringsanstalt.  
 
”Kan I skaffe en gammeldags telefon til min 
gamle mor?” 
 
”kan I hjælpe med at jeg får en 
kompostbeholder?” 
 
Ønske om at få hjælp til at starte med at 
holde høns.  
 
Ønske om at starte reparationsværksted i 
forbindelse med genbrugspladsen i Vejen.   
 
 
 

Hun sørger for både det ene og 

det andet 
Birgit Ziedoy har været frivillig hos os siden 
slutningen af marts. Hun var gået på 
efterløn som medarbejder hos Folkekirkens 
Nødhjælp hvor hun har været igennem 24 
år.  
I MEC har vi gjort stor brug af den 
entusiastiske og hjælpsomme frivillige 
medarbejder. Det er hende, der har 
lukkevagten de sidste fire timer.  
Det er også hende, der hjælper os med at 
spore mailadresser på folk, hvor vi har fået 
deres post retur.  
Så er hun også den, der hjælper os med at 
male økologisk korn til mel og sælge det. I 
den forbindelse har hun været aktiv, når vi 
har deltaget på markedsdage. 
Det er Birgit, der tager sig af at passe vores 
blomster og vores bogskab.  
På det seneste har vi trukket på hende til at 
lave en social rapport på vores med-
arbejdere. Den baserer sig på en række 
interviews, som hun tager med hovedparten 
af vore medarbejdere - såvel frivillige som 
ansatte.  
Birgit glider rigtig fint ind i helheden og vi 
skønner på den seje kone, der er frisk på at 
kaste sig ud i alverdens spøjse opgaver.  

Birgit er en sej kone, der glider fint ind. 
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Udspil og medcspil  

Den 12. april døde Ib Marcussen i en alder af 87 år efter kort tids sygdom. Han har 
været vores kontakt i forhold til den lokale biavlerforening, hvor han har været en 
god rådgiver. Derudover har han i en årrække siddet med i MECs bestyrelse.  
Den  20. april døde Mogens Holm Larsen, 73 år gammel. Han har kæmpet med 
kræft igennem længere tid, så for ham og familien kom døden som en befrielse.  
Mogens har været tilknyttet MEC som frivillig i forhold til u-landsforeningen Masanga, 
som vi har haft sekretariat for. Mogens var ham der sørgede for logistikken omkring 
containere med brugbare og overskydende produkter .  

Tilbud til  MECs medlemmer 
Et af vores medlemmer, Torben Etzerodt fra 
Rosenager 3 i Hedehusene (46 56 34 06), ikke 
bare snakker om klima og miljø. Han gør også 
noget ved det på egen matrikel.  
Han siger: ”Hvis der er nogle som er 
interesseret i hønsehold, solceller eller 
regnvandsopsamling, stiller jeg gerne op til 
individuel fremvisning. Regnvandet gemmes i 
nedlagt 2500L olietank.” 
På billedet ses Torben og Rigmor og hans 
sindrige transportable hønsehus.   

To dødsfald i rap 
Inden for en uge mistede vi to solide MEC-støtter - Masanga-Mogens og Bi-Ib.  
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Kort personalenyt 

Ole Falk - ny frivillig 
Ole Falk er er lokal og tidligere 
selvstændig IT-konsulent. Han er 58 år 
har tilbudt godt at ville hjælpe os med 
diverse elektriske og elektroniske 
reparationsopgaver. Han er autodidakt og 
meget engageret i godt at ville få styr på 
opgaverne.  
Vi er glade for vores nye frivillige 
medarbejder.  

Samfundstjener 
Vi har nu igen åbnet op for at tage folk i 
samfundstjeneste.  
For tiden har vi Jannik i samfundstjeneste. 
Han hjælper os med diverse forefaldende 
opgaver såsom vinduespudsning, grundig 
rengøring, systematik vedr. reparationer 
m.v.  
Han er - som alle andre vi har haft i 
samfundstjeneste - et meget sympatisk og 
hjælpsomt menneske.  

Michael Follin videre 
Et kendt ansigt igennem 8 år i MEC, 
Michael Follin, er på vej videre væk fra 
MEC.  
Han er nu i praktik i Elgiganten, Herlev, 
hvor han tager imod reklamationer på 
elektronik, der skal repareres.  
Der er begrundet håb om at det kan 
medføre fast ansættelse.  
Vi ser stadig Michael i MEC, idet harn 
kommer forbi onsdage efter arbejde. Her 
mødes han med andre fra den meget 
lokale akvarieklub.  

Bestyrelsen har 
besluttet at ansætte 
Michael Stenander i 
fleksjob, efter at han 
har været hos os i 
praktik igennem 1/2 år. 
Her har han vist at han 
godt kan tjene sin løn 
ind. Michael hjælper os 
- sammen med 
Christophpher  
Lindebjerg - med at 
håndtere reparationer 
vedr. pc´ere. Han er 
klart vokset med 
opgaven, og gør i dag 
god fyldest i forhold til 
at sikre reparation af 
de Pcere, vi får ind.  

Yasin - pc-hjælp 
I en tre måneders periode har vi tilknyttet 
Yasin Hashimi i en praktik på vores PC-
værksted.  
Yasin, der er 32 år og har afghanske 
rødder, har arbejdet autodidakt med 
computere og skal nu i gang med for alvor 
at bide sig fast på arbejdsmarkedet. Her 
håber vi at kunne give ham et skub.  

Michael S fastansættes 
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Høje-Taastrup kommune 

1200 grader kan man udvinde råstofferne, 

bl.a. jern, mangan og tungmetaller. 

Råstofferne bliver herefter brugt i jern- og 
metalindustrien og bliver dermed til nye 

produkter. 
 
Over halvdelen af et batteris vægt er 

råstoffer, der kan genanvendes.  

En gennemsnitlig dansk husholdning bruger 

1,4 kg batterier om året. Bliver de 1,4 kg 

brugte batterier afleveret til genanvendelse, 
kan de blive til ca. 800 gram råvarer, der vil 

indgå i nye produkter. De resterende ca. 600 

gram bliver brugt til bl.a. vejbyggeri og 

sportsanlæg.  

 

 

Vi tager-  som en række butikker og 
genbrugsstationen på Lervangen  - imod 
brugte batterier. Men hvad sker der med 
dem efterfølgende.  

Vi har forhørt os hos SMOKA, som er 
dem,der henter dem:  

Alle batterierne bliver  kørt til et sorterings-
anlæg i enten Brøndby på Sjælland eller i 

Vissenbjerg på Fyn. 
 
Der findes ikke noget behandlingsanlæg til 

batterier i Danmark, så når batterierne er 

blevet sorteret, pakkes de i store sække og 

sendes til et behandlingsanlæg i udlandet. 

Behandlingsanlægget har specialiseret sig i 

genanvendelse af bl.a. brugte batterier.  

De brugte batterier indeholder nyttige 

råstoffer. Ved at opvarme batterierne til 

Batterier - kan de overhovedet genbruges ? 

Nej det er der ikke. Problemet er at der 
ikke er affaldsproduktion fra Copenhagen 
Markets – det er kun en paraplyorga-
nisation.  
Dvs alle de enkelte grossister har deres 
egen affaldsordning med Marius Peder-
sen, der har etableret en genbrugsstation 
på arealet. Her er der en container til 
organisk affald.  
Organisk affald er genanvendeligt 
erhvervsaffald og kommunen kan ikke 
stille krav om en bestemt behandlingsform 
udover at det ikke må gå til forbrænding 
eller deponering. Det går sandsynligvis til 
bioforgasning eller noget lignende, da der 
ikke er mange andre muligheder for at 
genanvende organisk affald.  
Hvis vi skal stille krav om udsortering af 
organisk affald skal det være til hver enkelt 
af de rigtigt mange grossister, der er 
tilknyttet Copenhagen Markets og det er 

Hvad med Grønttorvets store mængder af bioaffald? 
Er der krav om at det nye grønttorv skal bioforgasse deres affald? Det har vi 
spurgt om i kommunen. Arne Schøller Larsen, leder af natur og 
miljøafdelingen svarer:    

ikke det vi prioriterer lige nu. De har som 
sagt muligheden for at aflevere organisk 
affald på Marius Pedersens genbrugs-
plads og der er et økonomisk incitament, 
da alt affald bliver vejet og afregnet efter 
fraktion.  

 
 



9  

Høje-Taastrup kommune 

Høje-Taastrup kommune er – som den 
første af de i alt 72 klimakommuner, 
der er i Danmark – blevet udnævnt som 
Klima + kommune. 
For at kunne blive det skal kommunen 
opfylde mindst to ud af seks kriterier. 
Det gør kommunen ved at have gjort en 
ekstraordinær indsats i forhold til 
energirenovering og ved at være med i 
den internationale Compac of Mayors 
aftale. 
Det er DN (Danmarks Naturfrednings-
forening), der står bag certificeringen. 
Omkring energirenoveringskravet siger de 
at der skal ske ”Kommunale indsatser 
med at fremme energirenovering i boliger, 
hos boligselskaber og hos virksomheder i 
form af konkret oplysning/facilitering/
rådgivning og/eller økonomisk tilskud til 
energirenoveringer.”  
Her har kommunen været helt fremme i 
skoene gennem flere år ved at hjælpe en 
række boligejere og boligselskaber videre 
med energibesparelser. 
Det andet krav,som kommunen uden 
videre opfylder er, at de der med i 
Compac of Mayors (Compact of Mayors 
er verdens største samlede indsats for at 
måle og reducere udledningen af CO2 og 
klimatilpasse byerne. Initiativet blev 
lanceret under FNs klimatopmøde i New 
York i 2015. Danmarks forbindelse til 
Compact of Mayors er Realdania, der 
støtter en af partnerne bag aftalen C40 
Cities Climate Leadership Group.) 
Hvad angår de fire øvrige krav er kommu-
nen i en eller anden grad i gang: 
  
Klimatilpasning 
Klimatilpasnings-løsninger i byområder, fx 
grønne områder i byen med regnvands-
nedsivningsarealer og bassiner, vejbede, 
grønne tage og vægge. 
Klimatilpasning i det åbne land er fx våd-
områder og skovrejsning. 

HTK – er Klima+ kommune 
Kommentar: Her kan nævnes den flotte 
løsning omkring Selsmosesøen og 
deltagelsen i klimatilpasningen i forbindelse 
med Vallensbæk Mose 
  
Indkøb 
Grønne indkøb sætter fokus på produktion 
og forbrugs klima- og miljøbelastning. 
Kommunen skal arbejde aktivt med grønne 
indkøb inden for de væsentligste områder 
af kommunens samlede indkøb. 
 
Kommentar: Her sker der ikke særlig 
meget. 
  
Økologi 
Økologisk arealdrift af egne og bortforpag-
tede arealer og indsats over for andre 
aktører i kommunen. 
Økologisk bespisning i kommunens egen 
virksomhed. 
 
Kommentar: Der er i HTK krav om at når 
kommunens arealer forpagtes skal de 
drives økologisk. I nogle af kommunens 
institutioner – primært daginstitutioner –  er 
hovedparten af maden økologisk. 
  
Ansvarlig Kommune 
Initiativet sigter på at få danske kommuner 
til at frasælge alle deres investeringer i 
fossile selskaber. Desværre har nogle 
danske kommune i dag investeret mange 
millioner kroner i kul-, olie- og gasselskaber 
– ofte uden at være fuldt vidende om det. 
En del af fossil-selskaberne modarbejder 
ved massiv lobbyisme den grønne 
omstilling, som kommuner selv arbejder så 
hårdt for at fremme. 
 
Kommentar: Det er ikke lykkedes at få et 
definitivt svar hvorvidt kommunen har 
penge bundet i fossile investeringer.   
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Reparation 

Jens Ole - ingeniøren, der reparerer 

Hver mandag eftermiddag, 
og nogle gange onsdag 
eftermiddag, vil man kunne 
møde Jens-Ole - et meget 
venligt og meget kompetent 
menneske på vores værk-
sted. 
Jens Ole dukkede op i 
marts og tilbød godt at ville 
hjælpe os.  
Han er lige fyldt 70 år, og 
bruger sin pensionisttid som 
frivillig i Røde Kors i Gre-
ve,hvor han bor.  
Der var dog et hul, og det 
ville han godt bruge hos os.  
 
Han havde hørt pænt om 
os, og vidste at vi havde 
brug for ekstra hænder til at 
klare de mange reparations-
opgaver.   

Han udnytter sin 
praktiske og 
teoretiske 
baggrund som 
ingeniør til at 
håndtere de lidt 
specielle op-
gaver, som andre 
kan have bøvl 
med som f.eks. 
forstærkeranlæg. 
 
Vi er meget 
taknemmelige for 
at Jens Ole godt 
vil hjælpe os. 
 
Et positivt og 
opløftende aktiv 
for vores 
hårdtpressede 
værksted.  

 

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 får 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 

AfroDan’s symaskiner skulle hjælpes 
AfroDan er en af de mange klubber, der er i Taastrupgaard-bebyggelsen. Her mødes 
primært kvinder med afrikanske rødder for at forbedre deres tilgang til det danske 
samfund. Blandt aktiviterne er deres sykursus, hvor Edna Aku Amahame, der oprindeligt 
kommer fra Ghana og er uddannet skrædder, hjælper medsøstre til at blive mere trygge 
ved at  sy og at reparere deres tøj.  Problemet var bare at symaskinerne var temmelig 
udslidte og skulle igennem større eller mindre renoveringer. Her rykkede vores frivillige 
medarbejder Faruk Bygmeti, der selv bor i bebyggelsen, ud og hjalp. Nu skulle de kunne 
komme videre med sytøj og maskiner.  
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Natur/skrald 

Anker fra MEC - gennemgående figur i hele 
perioden.  

De to er enige om at tiden er inde til at der 
skal ske noget mere, hvis det for alvor skal 
batte at befri naturen for skrald.  

Derfor har de meldt et forslag ind til 
kommunens driftby:  

Lad i en måned være med at samle skidt. 

Tøm skraldespandene, men brug jeres 

kræfter på de opgaver I ikke når, fordi fem 

mand dagligt skal sættes af til at samle 

skrald.  

Sørg for at borgerne orienteres om initiativet 

og se om ikke det kan være med til at åbne 

øjnene hos de alt for mange, der bare tror at 

andre kommer og rydder op efer dem.  

Vi afventer svar.  

Næste Ren By– aktion er torsdag den 21. 

juli kl. 15 i Fløng (REMA 1000) og kl. 17 i 

Taastrup (Statoil, Kuldyssen).  

Ren By initiativet går nu ud på sit 9. år. 
Sammenfattende kan vi sige at det stadig 
flyder med rigtig meget skidt rundt omkring i 
Høje-Taastrup kommune.  

Initiativet har mødt stor opbakning i 
lokalsamfundet. Lokalavisen sørger for at 
omtale aktionerne såvel forlods som 
eferfølgende og kommunens driftby er flinke 
til at hente affaldet når det er samlet på 
aftalte steder. Og når folk kommer forbi og 
ser indsamlerne igang, er det ikke sjældent 
der kommer positive tilbagemeldinger.  

Aldrig har så mange skoleklasser som i år 
været aktive - i forbindelse med DNs årlige 
affaldsdag— med at samle skrald. 

Gennem årene har ganske mange frivillige 
været i sving med - enten enkelt gang eller 
over flere gange - at samle skidt ind. I løbet 
af den 1 1/2 time der er sat af, er sækken i 
reglen fyldt.  

Det er Ole Pedersen der har sat det hele 
igang og han har været - sammen med Knud 

”Ren By” - hjælper det overhovedet ?  

Naturplanteskolen:  

En inspirerende oase for natur– og havevenner  
Naturplanteskolen ligger på Stærkendevej 
177 i udkanten af Høje-Taastrup - ved 
grænsen til Greve.  
Det er et inspirerende og opmuntrende sted 
for mennesker, der godt vil inspireres til 
nytænkning omkring spiselige planter i 
haven.  
Der er i sommerhalvåret åbent torsdag og 
fredag kl. 11-18, lørdag og søndag kl. 11-
15.  
 
Udover at man vil kunne gøre et godt køb, 
kan man også komme på kursus i flere 
have-relevante temaer:  
 
Lørdag den 25. juni er der kursus i bier, 
blomster og bestøvning.  

Fredag den 1. juli er der kursus i 
fermentering (nedbrydning af et organisk 
materiale til et andet organisk materiale - 
eks. alkohol-gær). 
3.-9. juli er der kursus i urban 
selvforsyning (dette kursus foregår på 
Suhrs Højskole).  
Den 15.-19. juli er der udflugt til Stephen 
Barstows forunderlige have i Norge.  
 
Dette er blot eksempler på, hvad der sker 
dette spændende sted.  
 
Man kan læse mere - herunder pris og 
tilmelding - på www.naturplanteskolen.dk.   
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Udspil og medspil 

Det er Pia Gade fra MEC, der har 
ansvaret for at de frisørsaloner, der 
er  certificeret som ”Grøn Salon” på 
Sjælland,overholder reglerne. Ikke mindst 
med at holde den farlige kemi ude. Der 
er 33 saloner der er omfattet af 
ordningen på landsplan og hun har nu 
været på sin årlige inspektionsrunde 
hos 23 saloner. Hun har kun ros til overs 
for frisørerne, der samvittighedsfuldt over-
holder reglerne. 
Det er ikke kun godt for de kunder, der er 
allergiske eller frygter at blive det. Det er 
også godt for frisørerne, der jo dagligt skal 
have kemien i fingrene og næsen,og derfor 
kan have et belastende og farligt arbejds-
miljø. 
Ud over have blik for kemien, har Pia også 
øje for butikkernes energi-og vandforbrug. 
Vandforbruget har i år været i særlig fo-
kus, idet hun har registreret at flere har en 
bruser der leverer meget mere vand end 

det er nødvendigt. 
 

Vi kan konstatere at stadig flere frisører 
bliver trætte af kemien og ønsker at blive 
godkendt som ”Grøn Salon”.  
I den forbindelse har Pia i maj 
gennemført - sammen med kemiingeniør 
Johan Galster - et begynder-kursus, så 
frisørerne er klædt på til at kunne vurdere 
hårprodukters kemi - herunder gælder 
det også kemien i rengøringsmidler. 
Tirsdag den 6. september er der kl. 19-
21 et særligt tilbud rettet mod frisører der 
er interesserede i at blive fri for kemien. 
Hos frisør Tillgren på Taastrup 
Hovedgade 119 vil 10 frisører få 
mulighed for gratis at blive introduceret til 
ordningen og forhåbentlig blive inspireret 
til at gøre ligeså.  

Grøn Salon  - også fokus på vand 

Melet skal da være friskkværnet 
Nu kan man få friskkværnet ølandshvede 
og rugmel i MEC til 20 kr pr. kg.  
Når vi i MEC har kastet os ud i at male og 
sælge mel, hænger det sammen med 
vores ønske om at styrke den lokale 
forsyning af økologiske fødevarer. En del af 
kornet stammer nemlig fra den lokale 
økologiske kornproducent Nick Ziegler fra 
Reerslev.  
 
Når man bestiller/køber kornet kan man 
bestille det i 5 forskellige finheder afhængig 
af hvad man skal bruge det til.  
 
 
Birgit Ziedoy er hovedansvarlig for vores 
kornmølle. Hver tirsdag maler hun ugens 
portioner klar til salg, så kunder kan få 
friskmalet korn med, med det samme.  
 

 



13  

Lokal selvforsyning 

Tirsdag den 13. septem-
ber kl. 19 er der informa-
tionsmøde i Medborger-
huset. Mødet henvender sig 
til de - ikke så få - der har 
brændt fingrene og er 
kommet i klemme fordi 
inverteren brød sammen 
efter 3 år. Der er flere 
eksempler på at leveran-
døren enten er gået kon-
kurs eller smyger sig uden 
om sit erstatningsansvar.  
Denne dag kommer en eks-
pert i invertere. Vi har in-
viteret direktør Jacob 
Andersen fra ProConsult i 
Lejre. 
Han vil give en kort skitse 
af hvordan sådan en 
solcelle-inverter fungerer. 
Så vil han orientere om 
lovgivningen og hvornår 
man må skifte til et andet 

Det er ikke aftagere af 
økologiske fødevarer, der 
er problemet. Hvert år 
oplever vi en markant 
stigning af forbrugere, der 
efterspørger økologiske 
produkter.  
De er efterhånden kommet i 
et prisleje, så et fødevare-
fællesskab vil have svært 
ved at konkurrere på prisen 
(se andetsteds).  
Det der mangler er flere der  
producerer økologiske 
varer - enten lægger om fra 
konventionel dyrkning, eller 
som begynder i mindre 
skala at dyrke eller avle. 
Det er den kreds af folk 
som Vestegnens Økonet-

 Vestegnens Økonetværk  
værk ønsker at få fat i. In-
spirere tvivlrådige jordejere 
til at dyrke større mængder 
af kartofler, porrer, kyllin-
ger og gæs med henblik 
på lokal salg.  
Vi skulle have holdt et 
netværksmøde for de 
producenter og forbrugere 
der kunne være 
interesseret i en alliance, 
men for få meldte sig.  
Vi skal nu bruge efter-
sommeren og efteråret til 
at finde de mennesker der 
kunne tænkes at være 
med.  
Kender nogen nogen må I 
endelig give besked.  

Fødevarefællesskab 
bliver indkøbsforening 
På en ekstraordinær ge-
neralforsamling den 20. juni 
besluttede Høje-Taastrup 
Økologiske  
Fødevarefællesskab at ændre 
status. Indtil nu har foreningen 
ugentligt tilbudt 
medlemmerne, at de for 100 
kr kunne få en pose med 
friske økologiske grøntsager. 
Det har der imidlertid vist sig 
en vigende interesse for. Ikke 
p.g.a. manglende interesse 
for økologi eller for 
foreningen, men fordi stadig 
flere supermarkeder er i stand 
til at levere stadig flere 
økologiske produkter til en 
overkommelig pris.  
I stedet for at nedlægge 
Fødevarefællesskabet 
besluttede 
generalforsamlingen at 
omdanne foreningen til en 
indkøbsforening, hvor 
medlemmerne via webshop 1-
2 gange månedlig tilbydes at 
købe gode bæredygtige varer 
– primært lokalt – som man 
ikke i samme grad er i stand 
til at skaffe sig via den øvrige 
handel.  
I den forbindelse blev valgt en 
ny bestyrelse med Brian 
Wengel som ny formand. I 
bestyrelsen indgår Heidi 
Ammitzbøl, Pia 
Christoffersen, Marianne 
Struer og Henning Lütje.  
Man kan læse mere om den 
nye omdannede forening på 
www.høff.dk eller via 
Facebook Høje-Taastrup 
Økologiske 
Fødevarefællesskab.  
 

 Vestegnens vedvarende el 
mærke (det må man 
normalt ikke). 
Så vil han fortælle lidt om, 
hvordan han og medar-
bejderne oplever markedet 
med mange installatører 
og solinverterfabrikanter 
der har drejet nøglen om 
og efter lader brugeren i 
stikken. 
Endelig vil han fortælle om 
hvem Pro-Consult er og 
hvad de kan inden for 
solcelleinvertere. 

Det er Vestegnens 
Vedvarende Elværk, der - i 
samarbejde med 
Foreningen af danske 
solcelleejere -  står bag 
arrangementet.  

Der er gratis adgang.  
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Udspil og medspil 

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-skyls-
komponenter 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) 

Den 4. maj så et nyt 
initaitv dagens lys: 
Vegetaraftenerne  med 
base i Værestedet Para-
plyen på Kingosvej 24A i 
Taastrup.  
15 mennesker mødte frem 
og tog rigtig pænt imod 
den gode mad som Dorte 
Karpf stod for at lave. Der 
var lyst og vilje til at det 
skal fortsætte, og at Dorte 
ikke skulle stå alene med 
opgaven. To nye meldte 
sig som medhjælpere og 
den 8. juni var næste 
spiseaften.  
26 mødte op denne gang. 
Aftenen blev garneret med 
at en af gæsterne fra 
første gang David Elbek 
havde sin guitar med og 
spillede for med diverse 

sange som alle kunne synge 
med på. 
Ved samme lejlighed var der 
også besøg fra Dansk 
Vegetarforening, hvor 
Dennis Bagges Laursen 
kunne fortælle om en 
forening der oplever en 
dramatisk stor interesse.  
65 % flere medlemmer 
inden for de sidste 5 år.  
 
Nu holder initiativet 
sommerferie, men der er 
spiseaften igen onsdag den 
24. august kl. 18.  
 
Ønsker man at reservere en 
plads (der er et loft på 25) 
sker det ved henvendelse til 
mec@mec-ht.dk eller telefon 
43 30 42 00.   

Stigende antal vegetarer 
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Udspil og medspil  

Miljø- og EnergiCentret 

tager også imod 
 

∗Brugt værktøj til brug i ulande.   
 

∗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/

frimærkesamlere 

 

∗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   

 

 

Meget mindre spild i hverdagen. 
 

Høje Taastrup Boulevard 41 2630 Taastrup 
 

Åbent hver dag kl. 7-21 

Nu låner vi radonmåler ud  
Efter henvendelse fra flere har Miljø- og Energi-
centrets bestyrelse besluttet at anskaffe sig en 
radonmåler, som vi kan låne ud til borgere, der er 
usikre på, hvorvidt der er for stærk radonudstråling i 
deres bolig.  

Radon er en radioaktiv gasart, der kan trænge ind i 
boligen gennem sprækker i muren eller gulvet. Hvis 
der er tilpas store mængder – kan det virke meget 
uheldigt ind på helbredet. Radonstråling er – 
næstefter tobak – den hyppigste årsag til lungekræft 
og er under mistanke for leukemi for børn.  
Grænseværdien for acceptabel radonudstråling er sat 
til 100 bq.  
 
Vi ved at det vil være betryggende for folk at vide hvor 
stærk strålingen er. Et af vores bestyrelses-medlem-
mer har testet det og kunne drage et lettelsens suk. 
Der var kun en udstråling på 40 bq, mens et andet 
bestyrelsesmedlem kunne fortælle om et eksempel 
med en familie hvor datteren boede i kælderen og 
hvor der var bq på 300. Da de fik etableret god 
ventilation kom radonustrålingen ned på 70 bq og 
således uden for farezonen.  
Allerede efter en uges måling kan man danne sig et 
billede af hvor omfattende strålingen er, men hvis den 
ligger tæt på grænseværdien er det klogt at måle lidt 
længere tid.  
Specielt i Hovedstadsområdet er der generelt en høj 
grad af radonudstråling.  
Prisen for måleren er 200 kr for den første uge. 100 kr 
for medlemmer. Derefter 100 kr/uge.  
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Skoler og bæredygtighed 

Onsdag den 29. juni er lærerne fra alle 
kommunens skoler inviteret  på en 
heldags tur rundt i kommunen . Denne 
dag skal de besøge en række 
destinationer som kan være relevant for 
lærere, der godt vil have eleverne uden 
for klasselokalet. De skal f.eks. besøge 
DanWEEE i Hedehusene hvor eleverne vil 
kunne få mulighed for - ved at de selv skal 
skille en computer ad - at komme tæt på 
elektronikaffaldet. De skal også omkring 
Dansk Retursystem der tager imod og 
behandler returemballage. På ruten er 
også Kallerup Renseanlæg, Vandværket 
på Agrovej, genbrugspladsen på 
Lervangen og Vestforbrænding. 

Skolelærere på inspirationstur 
Derudover skal de omkring vindmøllen ved 
IKEA og solcellerne på Taastrupgaard.  

Rundturen sker i regi af Grøn Generation, 
der er et initiativ der gennemføres i 9 
kommuner med henblik på at styrke den 
bæredygtige undervisning.  

Der er for alvor ved at komme gang i 
interessen for at der skal være skolehaver 
i tilknytning til skolerne.  
På Hedehusene og Charlotteskolen er de 
allerede godt i gang, idet flere af de 
mindre klasser har et jordstykke i 
tilknytning til det kommende NærHeden-
byggeri, hvor de kan udfolde sig. Ikke 
mindst elever fra specialklasserne 
profiterer af at kunne få fingrene i jorden.  
Naturvejleder 
Thomas Gyalokai 
lægger mange 
kræfter i at dette 
første rigtige 
forsøg på 
skolehaver i 
kommuner skal 
blive en succes.  
En særlig 
udfordring her er 
pasningen i 
sommerferien, 
hvor det er oplagt 
at 

Nu sker der noget med skolehaver 
skolefritidsordningen kommer på banen.  
Også på Fløng Skole har de besluttet at 
komme i gang med skolehaver ligesom der 
på Borgerskolen også er planer.  
Udfordringen er alle steder at opgaven 
kræver mandetimer der skal gå fra andre 
opgaver.  
Der er dog ingen tvivl - børnene elsker at 
komme i haven og se hvordan tingene 
vokser op af jorden,  
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Trafiknyt 

Test en elcykel  - sidste runde 

Nu sker det:  
Elcykler fra Høje-Taastrup station og City 2  
Fra 1. juli vil det være muligt at leje en elcykel fra Høje Taastrup station. Det sker i kraft af 
et samarbejde som Høje-Taastrup kommune indgår i med By– og Pendlerfonden, der for 
første gang etablerer mulighed for at man kan benytte elcykel uden for København og 
Frederiksberg kommune.  
Det vil dog ikke være det eneste sted. Flere andre kommuner i omegnen af København 
har vist deres interesse. Det er ikke så sært. Elcyklen har vist sig at være yderst populær i 
København og Frederiksberg. Halvdelen af brugerne er turister og halvdelen er pendlere.  
Vi afventer spændt hvordan cyklerne vil bllive modtaget af Høje-Taastrup borgerne.  

Tag en elcykel og lad bilen stå. Det er det 
simple koncept på ”Test en Elcykel”-
projektet som nu er i gang med den 8. 
sæson.  
Egentlig skulle det være stoppet efter 7. 
runde, men interessen har været så stor så 
det er blevet til en 8. og sidste runde, som 
slutter med udgangen af august.  
Ordningen evalueres løbende idet 
deltagerne efterfølgende får en række 
spørgsmål der skal afdække hvorvidt og i 
hvilket omfang de tre måneder  på elcykel 
har ændret på deres transportvaner. I over 
halvdelen af tilfældene har det ændret 
vanerne for  deltagerne. Det er dog de 
færreste der har solgt bilen, men derimod er 
der mange, der lader bilen blive i garagen 

og benytter pedalerne - enten fordi de selv har 
købt en elcykel, eller har fået smag på at 
bruge en god gammeldags cykel. I hvert fald 
når solen skinner og det ikke er for koldt. 
Den endelige evaluering foreligger senere på 
året.   
Når cyklerne har taget deres sidste testrunde,  
skal de bruges af de kommunale 
medarbejdere - først og fremmest 
hjemmehjælpere - for her at gøre hverdagen 
lidt mere fremkommelig. Der er ikke nogen 
garanti for at de her erstatter en bil.  
 

 
 
Anicka 
Adelsvärd var 
den der 
cyklede flest 
kilometer til og 
fra arbejde i 7. 
testperiode.  
 
Testen 
overbeviste 
hende om at 
hun og manden  
ikke køber en 
bil.  
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Kort trafiknyt 

 
   

 
 

 

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   

Alle Børn Cykler                         
Perioden den 5.-18. september er der 
hvor alle børnene skal op på cyklen når de 
skal til og fra skolen.  

Vi opmuntrer skolerne til at melde sig til. 
Det skal ske inden skolerne går på 
sommerferie. Man kan læse mere om 
kampagnen på www.abc-abc.dk.  

 Cyklen skal leges ind i børnene 
Jo før børnene kommer på cyklen og bliver 
fortrolige med den, jo bedre.  
Det er baggrunden for et særligt kit som 
Cyklistforbundet har lavet, der retter sig mod 
børn i børnehaven.  
Sammen med kittet får man et 
inspirationskatalog der indeholder 20  
forslag til lege, man kan lege og hvor cyklen 
indgår.  
Det ligger altsammen i en kuffert, som vi har 
stående i Miljø– og EnergiCentret og som vi 
låner ud til en institution, der godt vil prøve 
det.  
Håbet er at institutionen bliver så begejstret 
for det, at de beslutter sig for selv at have 
udstyret og på den måde får mulighed for i 
hverdagen at lade cyklerne indgå i børnenes 
lege på legepladsen.  
Kufferten med det inspirerende udstyr koster 
800 kr og skal købes via Dansk 
Cyklistforbund www.dcf.dk.  
Ønsker man at prøve kittet før man køber 
det henvender man sig til Miljø– og 
EnergiCentret.  
 

Lej en tandemcykel  
I MEC udlejer vi - i 
samarbejde med 
Tandemklubben - 
tandemcykler.  
Pris 75 kr/dag, 150 kr for en 
weekend. (Depositum 500 
kr) 
 
Ring 43 30 42 00  
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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 guide-
arbejde  

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

Pia Gade Energirapportering , bogholderi Mandag og onsdag kl. 10-
17 

Heidi Ammitzbøll  Regnskabsansvarlig for diverse 
foreninger + diverse 

Hver dag fire timer undtagen 
onsdag 

Claus  J. Pedersen PC-support + forefaldende IT-
arbejde. 

Efter aftale  

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 

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 

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 

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 

Ole Falk Primært mekanisk reparation Man, ons og fre kl. 12-16 

Niels Mikkelsen Elektronikreparation  Mandag og fredag kl. 9.00-15.00 

”Daglige” frivillige: 
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HVAD SKER I OG OMKRING  
MILJØ- OG ENERGICENTRET I 

juni – september 2016 
Torsdag den 23. 
juni kl. 19.00: 
Ekstraordinær 
generalforsamling i 
Energitjenesten 
Sjælland med pkt. 
Om fusion. 
Energitjenesten, 
Capnova, 
Universitetsparken 
7 ved Trekroner 

Lørdag den 25. 
juni kl. 11:  
Kursus i bier, 
blomster og 
bestøvning. 
Naturplanteskolen, 
Stærkendevej 177.  
 

Onsdag den 
29.juni kl. 8-15. 
Grøn inspirations-
rundtur for lærere 
med start fra 
Rådhuset.  

Fredag den 1. 
juli: Officiel 
åbning af by– og 
Pendlernetværkets  
elcykelordning ved 

Miljø– og 
EnergiCentret ligger 
på Høje Taastrup 
Boulevard 54. 
 

Der er åbent dagligt  

kl. 9.00 – 17.00,   

lørdag kl. 10.00 – 14.00 

(dog ikke juli) 

 

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, Høje-

Taastrup Fjernvarme - 

samt ved at løse 

konkrete miljøopgaver 

efter regning. 

Høje Taastrup 
Station og City 2. 

Fredag den 1. juli 
kl. 15-17: Morten 
Lucas spiller ved 
torvemarkedet på 
Axeltorv. 

Fredag den 1. juli 
kl. 11: Kursus i 
fermentering på 
Naturplanteskolen, 
Stærkendevej 177.   

Torsdag den 21. 
juli kl. 17.00: Ren 
By aktion med start 
fra  Statoil-tanken 
ved Kuldyssen.  

Torsdag den 18. 
august kl. 9-13. 
Grønt kursus for 
ejendomsfunktionær
er. Tilmelding 
mec@mec-ht.dk.  

Onsdag den 24. 
august kl. 18-20: 
Vegetaraften i 
Værestedet 
Paraplyen. 

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  

Reservation af plads: 
mec@mec-ht.dk.  

Lørdag den 27. 
august kl. 10-14: 
Frivillighedsdag/
høstfest på 
Hovedgaden i 
Hedehusene 

Lørdag den 10. 
september kl. 10-
14: Frivillighedsdag/
Farmers market på 
Taastrup 
Hovedgade/
Domhuspladsen.  

Tirsdag den 13. 
september kl. 19-
21:            
Informations 
arrangement vedr. 
solcelle-invertere i 
Medborgerhuset, 
Taastrup Hovedgade 
71. Arr. VVE 

 

 

  

MILJØ– OG 

ENERGICENTRET 

HOLDER LUKKET 

ALLE LØRDAGE I 

JULI !! 


