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LEDER

Når økonomien cirkulerer
For et halvt år siden
nedsatte miljøminister
Esben Lunde Larsen
et advisory board som
skulle komme med forslag til hvordan vi i
Danmark kan styrke
den cirkulære økonomi.
En økonomi der er i
kontrast til den herskende lineære økonomi, hvor vi producerer
for til slut at kassere.
Det rådgivende organ
fik en lang række visionære erhvervsfolk som
medlemmer med
Carlsberg-formanden
Flemming Besenbacher som formand.
Blandt de øvrige medlemmer tæller den lokale direktør Christian
Christensen der er leder af Solum-gruppen i
Vadsby, der arbejder
med oparbejdning af
organisk affald.
27 gode forslag
I starten af juni 2017
barslede gruppen så
med ikke færre end 27
anbefalinger til regeringen og folketinget. Alle
forslag, der tager udgangspunkt i at økonomien skal være cirkulær - og at det er nødvendigt, hvis dansk
økonomi skal klare sig
fremover, at tænke i
cirkulære baner.
Der er tale om visionære ideer som fortjener opmærksomhed.
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F.eks. anbefaler rådet
at der etableres et
nationalt forum –
”Circular Denmark” –
som på tværs af
brancher og værdikæder samler erhvervsliv, myndigheder og uddannelsesinstitutioner i et samarbejde om praksisnær viden, der
kan bidrage til en cirkulær omstilling af
dansk erhvervsliv.
En god ide, som tidligere - fra græsrodsorganisationen
Cradle People - har
været foreslået, men
som givet har større
chance for at slå
igennem, når det er
tunge erhvervsfolk,
der foreslår det.
Cirkulær MEC
I MEC har vi efterhånden en del erfaringer med cirkulær
økonomi, idet vi siden 2001 har repareret elektriske og
elektroniske produkter. Også et tema
som arbejdsgruppen
forholder sig til, og
hvor de bl.a. mener
at reglerne omkring
brugtmoms bør kunne forenkles og anvendes. I praksis en
sænkning af moms
på reparation, som
man kender det i
Sverige.

I MEC arbejder vi for,
at den tidligere VEGA
-administrationsbygning på Lervangen,
skal bruges som et
grønt iværksætterhus.
Her kunne vi tænke
os at få brug for en af
de andre anbefalinger
fra rådet nemlig muligheden for at reglerne lempes så cirkulær
økonomi får bedre vilkår. F.eks. at ejeren
Vestforbrænding får
mulighed for i en treårig periode at låne
lokalet ud uden juraen
kommer i vejen, eller
at genbrugspladsen der er nabo - får mulighed for må give
iværksættere lov til
frit at kunne finde ressourcer til at arbejde
med upcycling af det,
der ellers ville være
blevet kasseret og
neddelt.
Ros til ministeren
Stor ros til miljøministeren for at han etablerede det cirkulære
råd - men også stor
opmærksomhed til
ham og erhvervsministeren. De gode ideer
skal gøres til virkelighed.
KAI
Læs mere side 13 og
14
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Tina Faber
Da hun stoppede i MEC havde hun
gjort sig positivt bemærket i HøjeTaastrup kommune hvor hun blev ansat - først i et EU-finansieret E-mobility
-projekt og siden i Test-En-Elcykelprojektet.

Tina Faber er navnet på den daglige leder i MEC fra 1. november 2017. Hun
vil komme til at indgå i en ledelsestrio
med Pia Gade, der har økonomi– og
personaleansvar og Ejner Stutemeyer,
der er værkstedsleder.
Tina er i MEC-regi ikke noget ubeskrevet blad. Hun var i 2010-2011 ansat i et
projekt, der havde fokus på medarbejdere i private virksomheder og deres
transportvaner.
Forinden mødte hun bare op fordi hun
var ledig og havde brug for at lave noget og komme ud blandt andre. Hun var
således frivillig i ca. et 1/2 år inden der
for en periode var mulighed for en lønnet projektansættelse.

Siden har hun haft en kort periodes
ansættelse hos Bycyklen i København, og er nu ansat som lærer på
Vestegnens Privatskole. Det sker
samtidig med at hun læser til meritlærer på UCSJ. Derudover er hun i øvrigt
frivillig i Røde Kors butikken i Taastrup, hvor hun hjælper til i butikken.
Fritiden, skønt den er sparsom, går med
at synge gospel.
Tina har det bedst med at have mange
bolde i luften samtidig.
Ved siden af de mange udadvendte aktiviteter er der jo også lige en familie med
Nils-Henrik og deres tre børn, der jo også lige skal passes.
Tina er 48 år, bor i Taastrup, og har et
pænt stort lokalt netværk og er således
ved at være kendt af ganske mange
mennesker i Høje-Taastrup. Tina er uddannet Cand.ling.merc. i engelsk og har
en BA i fransk og har således et godt
sprogøre og samtidig har hun gode
kommunikationsevner.
Hun har et vindende og meget
fremkommeligt
væsen.
Hun er ekstrem
hjælpsom og med
et stort socialt
hjerte med plads
også til skæve
eksistenser.
Tina passer perfekt ind i MEC.

VOR EGEN VERDEN

Vellykket generalforsamling
Vellykket generalforsamling i MEC
Torsdag den 30. marts var der ordinær
generalforsamling i Miljø- og EnergiCentret. Som traditionen byder havde bestyrelsen inviteret en dirigent udefra – denne
gang var det erhvervsservicechef Marie
Skov Lillelund der sikkert og meget velforberedt dirigerede den lille forsamling
på 15 personer.
Formanden Mads Peter Schreiber kunne
fortælle om et meget aktivt år præget af
fuld kog i reparationsværkstedet, men
også en lang række andre ikke så eksponerede aktiviteter. Han henviste til den 28
sider lange årsrapport hvor de mest centrale opgaver er præsenteret.
Derimod er foreningens økonomiske resultat ikke noget som bestyrelsen er stolte over. Året endte med et underskud på

37.000 kr. Her er vi nødt til at være
yderst påpasselige i 2017 som formanden fastslog.
Fire suppleanter
Foreningen måtte tage afsked med
Johannes Thulesen, som efter 5 år
har valgt at takke af. Han fik mange
rosende og taknemmelige ord med på
vejen. Som nyt bestyrelsesmedlem
blev valgt Dianna Haumann.
Helt undtagelsesvist blev valgt en 4.
suppleant, nemlig den kommende leder Tina Faber. Hun har således ret til
at deltage i bestyrelsesmøderne, men
stopper som suppleant når hun pr. 1.
november overtager lederjobbet.

Fra venstre Jens Klarskov, Mads Peter Schreiber, Tina Faber (gemt), Pia Gade (medarbejder),
Dianna Haumann, Bodil Josephsen, Ole Helding, Mogens Sørensen, Knud Anker Iversen
(medarbejder), Ejner Stutemeyer.
Fraværende var Karsten Jacobsen og Martin Brøndsager.
Fotograf: Marie Lillelund
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Vores egen verden

Korte nyheder
VVE nedlagt
Vestegnens Vedvarende Elværk blev definitivt på den ordinære generalforsamling
den 30. marts. Der er enkelte medlemmer
som har penge til gode. Når de er udbetalt
bruges resten til at dække det tidsforbrug
som MEC har haft til at administrere ordningen.
I ugebladet ”Hjemmet”

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.

Den 22. maj var vi i Ugebladet Hjemmet
med to siders artikel - fokus var her John
Pallesen og hans indsats med reparation
af symaskiner.

EcoBeta 2-skylskomponenter
til toiletter. Herunder indsats så
eksisterende 2-skyl forbedres.

Møde med borgmester vedr. Hakkemosen

Fuglehuse, foderbrætter, foderautomater samt skræmmefugle.

Danmarks Naturfredningsforening har aftalt et møde med borgmester Michael
Ziegler den 22. juni. Her vil repræsentanterne komme med deres bekymringer for
den fremtidige Hakkemosen - eks. Udsigten til at det hegnes helt ind.
Vi er vilde med vores samfundstjenere
Først havde vi Jannick der skule aftjene
110 timer. Jannick var håndværker og kunne ordne lidt af hvert. Altid sød og hjælpsom.
Så fik i Gülcin som skulle aftjene 60 timer.
Det gjorde hun bl.a. ved at sikre at gulve
og toilet blev holdt så rene som ingensinde.
Sød, charmerende, positiv og hjælpsom.
Begge sluttede af med at få en lille afskedsgave med ønske om en god fremtid.
God start på Havefællesskabet
Thorsvang
Havefællesskabet på Grennessmindes
areal ved Køgevej-Hveen Boulevard er
kommet godt fra start. Jorden er god og
godt gødet og grøntsagerne skyder op af
jorden. Der er otte mennesker med i fællesskabet.
MECs rolle er at vi passer økonomien for
dem.

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)

WEB-SHOP

HANDEL MED OS
I DØGNDRIFT.
GÅ IND PÅ GENBRUG.MECHT.DK.
VÆLG UD HVAD DU ØNSKER
VEDR. BRUGTE MEN TESTEDE
FJERNBETJENINGER, COMPUTERDELE, PRINTKORT,
STRØMFORSYNINGER M.V. .

Udspil og medspil

Aftale vedr. tjek af spejderhytter
Vores frivillige medarbejder og energivejleder Hans Jespersen har påtaget sig en
opgave som længe har været en ønskeopgave. Nemlig at gennemgå
spejderhytter for energiforbrug.
Her er sagen nemlig den at det er
kommunen der betaler for de ganske betragtelige driftsudgiftermen det er spejderne der gør
brug af dem. Ansvar og forbrug
følges således ikke ad her.
Der er fire spejderhytter som efter aftale med spejderlederne bliver gennemgået. Det er DDS
Wagandoo på Ibsensvej, DGS
Loke på Jernalderen og Magnolievej i Hedehusene og endelig er
det DDS Balder på Baldersbuen - også i
Hedehusene.
Vi afventer spændt hvad der kommer ud
af Hans`s gennemgange. Alle steder vil

der blive udarbejdet en lille rapport der både
ser på de tekniske og adfærdsmæssige ændringer, der vil kunne anbefales.

Spejderhytten på Baldersbuen er et af de steder som Hans Jespersen tjekker for energiforbrug.

Ren by aktion hen over sommeren
Ren By initiativet startede i sommeren 2007 på initiativ af Ole Pedersen. Det
har altså 10 års jubilæum denne sommer. Der er grund til at fejre dette jubilæum, idet stadig flere møder op og bruger 1 1/2 time på en gang om måneden
at rense naturen. Jubilæet fejres ved at alle aktive inviteres til grill efter indsamlingen tirsdag den 15. august på Lions gård bag Lervangen.
Sommeren er højsæson for svineri i naturen.
Derfor holder Ren By
-initiativet heller ikke
sommerferie.
Næste aktion foregår
onsdag den 19. juli
med mødested ved
Circle K-tanken på
Taastrup Hovedgade.
Tilmelding sker via
mec@mec-ht.dk. Så
sørger MEC for at
der er ruter og indsamlingsudstyr.

Det er altså ret hyggeligt at spise sammen, når man har samlet skidt. Her
fra grill-arrangementet august 2016.
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Udspil og medspil

Vi går ind for elcykler – men…..
Elcykler er et gode - ikke kun i forhold til
at aflaste ældre der får problemer med
bentøjet, og hjælpe borgere der vil spare på brug af bilen. Her er den hurtigtkørende elcykel et godt alternativ.
Der er dog et tilbagevendende problem
- batteriet. Det holder ikke længe nok Vi
har set eksempler på batterier, der taber kadencen efter 1 1/2 år og
ikke giver strøm mere end til 5
km. Eller batterier der taber
pusten når det bliver koldt.

til oparbejdning i Belgien eller i Frankrig. Her
har de store anlæg der kan neddele batteriet
og udtrække de nogle af de værdier der er
gemt i dem - ca. 55% genanvendes. Vi skal
give penge for at komme af med dem. 30 kr/
kg.
Vi har - indtil nu - forgæves søgt at efterspore en der kan ”vække” cykelbatterier.

Det gælder med elcykelbatterier at der ligesom med så meget andet, sker en produktiudvikling. Det bliver et konkurrenceparameter at kunne give god
garanti på batteriets kvalitet og
holdbarhed.
Den lokale cykelhandler Per
Jensen har droppet at ombygge cykler til elcykler begrundet
i at de batterier han fik havde
for ringe kvalitet. Nu sælger
han udelukkende cykler, der
fra starten er elcykler og har en
bedre batterikvalitet.
Det har han gjort i fire år og
har endnu ikke været ude for
at et batteri skulle skiftes. Han
har flg. råd omkring batteriet:
•
Lad være at topbelaste
det hele tiden.
•
Tag det ind om vinteren.
•
Lad ikke cyklen stå i en
måned uden at blive
brugt.
Et godt råd når man køber
elcykel er. Spørg altid efter en garanti
for batteriets holdbarhed. Det bør kunne holde i fire år når ovenstående krav
efterleves.
Når batteriet er udtjent - hvad sker
så?
Vi har spurgt Jacob Høj-Thomsen fra
Stena Recycling, der håndterer miljøfarligt affald.
- Når vi får et elcykelbatteri sendes det

Ejner - værkstedsleder i MEC - er rigtig glad for
sin elcykel - eller rettere var...
Han er en af dem der har oplevet at batteriet
stoppede med at virke efter 1 1/2 år, og at han
således skal lade det op efter 5 km i pedalerne.
Det er ikke fordi han misligeholder det, men
kvaliteten er bare ikke god nok.
Enden på det hele er blevet at han nu har skiftet elcyklen ud med en scooter.

Udspil og medspil

MED FANTASI OG SALATER
En ny bog med en fantastisk titel og med
en lokal forfatter har set dagens lys. Bogen hedder ”Fantasilater” og er udgivet
på forlaget Koustrup og Co. Den lokale
forfatter er Aiah Noack, der er havedesigner og indehaver af Naturplanteskolen
ved Reerslev.
Fantasilater er et nyt dansk ord der er
sammenskrevet af ”fantasi” og ”salater”
og dækker over en række flerårige stauder og krydderurter som kan bruges i
madlavning – f.eks. som salat. Der er desuden tale om et registreret varemærke.
Det er netop en beskrivelse af nogle af
disse planter som bogen tager udgangspunkt i. Udgangspunktet er en lang række fotos af planter der alle findes på Naturplanteskolen, og som det økologiske
gartneri på Grennessminde siden 2014
har dyrket og høstet af – bl.a. til gourmetrestauranten NOMA..
Planterne bliver i bogen beskrevet med
vækstbetingelser, smag og egenskaber,
men ikke nok med det. Der indgår også
en lang række opskrifter hvor blomsterne
og urterne indgår.
Om Fantasilat-bogen siger forfatteren:
”Min egen leg med Fantasilater begyndte
for alvor i 2009 med en forårsrejse til forskellige haver i Sydengland og senere i
Norge, hvor jeg besøgte forfatter og
plantenørd Stephen Barstow, der har et
par tusind spiselige planter. Efter at have
hentet inspiration gik jeg i gang med at
indsamle og afprøve 250 sorter af enårige, toårige og flerårige urter, blomster og

bladplanter, der alle har det til fælles at de
er smukke som prydplanter og at de kan
spises friske som de er i salater. Det er resultatet af alt dette der nu er kogt sammen til
denne bog”.
Bogen, der koster 248 kr, kan købes på Naturplanteskolen, der ligger på Stærkendevej
177 og hjemmesiden
www.naturplanteskolen.dk.
Den kan den også beses og købes i Miljøog EnergiCentret på Høje Taastrup Boulevard 54 i Taastrup.

Biblioteket markerer Fantasilat-bogen
Onsdag den 19. juli kl. 15-17 er Taastrup bibliotek er vært ved en forfriskning i anledning af boglanceringen. Her kan man
møde forfatteren, smage
en Fantasilat, købe bogen
og få den signeret, eller låne den på biblioteket.
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Henvendelser til MEC
90 procent af alle henvendelser vedrører enten GLS-shoppen eller reparationsværkstedet.
Der er dog også andre henvendelser:
Hvordan finder jeg Blekinge Boulevard 2? (Det nye handicaphus).
Kan vi få en der har asperger i praktik på jeres PC-værksted (ja, det er aftalt at Mikkel fra
AspIt-uddannelsen skal starte i praktik hos os til august).
Kan jeg købe 20 havesække?
Er der stadig billetter til næste vegetaraften?
Kan jeg få rabat når jeg køber tre bøtter honning?
Ved I hvor jeg kan leje et tomt lokale?
Jeg har fået en uretfærdig parkeringsbøde. Kan I hjælpe mig?
Jeg vil gerne meldes ind i foreningen.
Min veninde og jeg vil gerne leje tandemcyklen i to timer i forbindelse med et polterabendarrangement.
Jeg flytter og vil godt af med min kompostbeholder.
Kunne næste Ren By-aktion ikke foregå omkring Hedelandsvej ?
Har I kort over maratonruterne?
Kunne nogen komme forbi og skrive om de energiinvesteringer vi laver i vores boligforening?
Kan jeg få en beregning over hvad det vil koste at lægge solceller på en musikskole i Ghana?
Kan jeg få hjælp til at indstille kanalerne på mit TV?
Kan I hjælpe mig med at printe ud?

Åbningstider juni 2017:
Onsdag, torsdag - fredag kl. 11 – 18.
Lørdag, søndag og helligdage kl. 11 – 16.
Åbningstider fra juli til november 2017:
Torsdag og fredag kl. 11 – 18.
Lørdag, søndag og helligdage kl. 11 – 16.
OBS! Lukket i perioderne, hvor haveudstillingen CPH Gardens (21-25. juni) og studietur til Norge
(28. juli – 1. august) afholdes.
Læs mere på www.naturplanteskolen.dk. Her kan man læse om de mange kurser der holdes.

Reparation

To stærke kort på reparationsværkstedet
Siden sidst har vi fået to nye friske folk på vores værksted - fra hver sin aldersgruppe og
fra hver sin kulturkreds.

Han hedder Abdulhamid
Abdulhamid Mamoun Alsaati er hans fulde
navn. Vi kalder ham bare Abdul. Han er 20
år og er flygtet fra Syrien - fra en mindre by
50 km fra Damascus.
Han er kommet til Danmark for godt 1 år
siden, og har det sidste halve år gået på
sprogskole, og gør sig allerede nu rimeligt
forståeligt på dansk.
Han har ikke særlig baggrund for at kunne
repararere elektronik, men er voldsomt interesseret i at lære om det ,da han efterfølgende gerne vil uddanne sig til ingeniør.
Han er et meget positivt bidrag til vores
værksted .
Det er jobcentret i Roskilde der har henvist
ham og han er således i praktik i tre måneder. Den tid kan hurtigt gå i godt selskab.

Han hedder Ib
Han kom en dag i marts med bus og tog fra
Amager. Skulle lige se hvad det var for et
sted. Havde læst om os i sit beboerblad.
Kendte jo lidt til reparationsbranchen selvom det var længe siden.
Han lød til at have noget forstand på det vi
arbejdede med og så var han jo en hyggelig fætter, så vi beholdt ham.
Han hedder Ib Hingeberg Pedersen og er
73 år.
Man kan møde ham hver torsdag. Han
kommer når ”spærretiden” for pensionistkort er ophørt kl. 10 og så skal han afsted
igen inden ”spærretid” kl. 15. Eneste problem vi har med ham er, at han har svært
ved at overholde ”spærretiderne” og så må
han jo blive her til kl. 17.
Ib passer godt ind her.

Pris på værkstedet:
Vi tager 200 kr for at undersøge alt hvad vi får ind eneste undtagelse er TV som koster 300 kr i undersøgelsesgebyr.
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DE KAN ”VÆKKE” BATTERIET I BOREMASKINEN
Hvem kender ikke situationen med en ledningsfri boremaskine hvor batteriet ikke
længere vil lade op. Boremaskinen er god
nok, men batteriet kan ikke mere – og så
må det hele kasseres.
Nu har vi i Miljø- og EnergiCentret fået
mulighed for at ”vække” et slumrende batteri ”Batteri-vækningen sker i kraft af et
godt samarbejde vi har fået med Affaldplus i Næstved. Her har de fået luret af
hvordan man får aktiveret cellerne i batteriet så det fortsat kan bruges.
De tør ikke garantere at det holder lige så
længe som oprindeligt, men der skulle væ-

re begrundet håb om at boremaskinen
eller andet batteridrevet værktøj vil kunne
bruges 1-2 år længere.
Det er ikke alt håndholdt værktøj det vil
kunne betale sig at ”vække” batteriet i.
Udgangspunktet er at det drejer sig om
kvalitetsværktøj.
En batterivækning vil koste 200 kr incl
fragt.
Der vil være 1 års garanti på at det holder.

Det er Rasmus (tv), der er elektrikeruddannet og ansat på Affaldplus, der
har fundet ud af hvordan man kan ”vække” batterier der ellers ville blive
kasseret.

Kunder langvejs fra
Når folk kommer for at hente det, de har fået repareret, spørger vi somme tider om
hvor langt de kommer fra. Det viser sig at være et temmelig stor opland fra Helsingør
til Korsør til Holbæk. Vi kiggede dog en ekstra gang da manden svarede, ”Jeg kommer
fra Varde”. Det viste sig dog at han havde andre ærinder på Sjælland, så han besøgte
os ikke kun fordi vi var de eneste i hele landet, der påtog sig at reparere hans køkkenmaskine.
Endnu mere kiggede vi da manden sagde ”Jeg kommer fra Italien”. Han boede dog i
Hundige og det var en del år siden han var udvandret.

Udspil og medspil

Reparation - også haveredskaber
Nu er det havesæson og tiden hvor haveredskaberne skal frem i lyset - og
hvor det måske viser sig at spaden er
knækket eller parasolfoden ikke virker
mere.
Meget kan ske - men hvis det er lavet
af jern og bare skal svejses sammen så
er der en lokal løsning.
Vi har indgået et samarbejde med Naturplanteskolen hvor de har fået en
smed tilknyttet. Han hedder Henrik
Magnusson og kommer hver lørdag.
Han kan lidt af hvert med metallerne.
MEC er indleveringssted for ting som
han så skal tage sig af. Hvad han skal
have for det aftales fra gang til gang. Vi
lægger 50 kr oven i prisen for at sikre at
tingene kommer frem og tilbage.
Har man selv mulighed for at levere det
selv, tager man bare direkte til Naturplanteskolen på Stærkendevej 177.
Blomsterkassen er håndlavet af 3 mm
stålplader med 100 x 100 x 50 cm og
sælges for 1999 kr (normal pris 3000
kr).

Søges:

Velvillige eksperter, der kan opløse forhindringerne for nytænkning
v/ Aiah Noack
I en tid hvor mange små grønne og bæredygtighedsstræbende virksomheder
pibler frem og prøver lykken i et håb om
at bringe grønne idealer frem i lyset, er
der behov for at udvikle strategier og
arbejdsmetoder i forretningsudviklingen,
som kan modstå diverse pres fra "den
virkelige verden" og stå fast på de grønne idealer, således at de kan blive rollemodeller for fremtiden.
En af måderne at hjælpe denne piblende
forretningsverden frem er advisory
boards (rådgivergrupper) af kompetente
og velmente mennesker. F.eks. jurister
der søger mulighederne og ikke forhin-
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dringerne i lovgivningen eller økonomer
der har blik for andet end kortsigtet afkast.
Det ønsker jeg for mit grønne initiativ Naturplanteskolen og jeg vil også tilbyde at
være med i en rådgiver database for grønne virksomheder så andre kan få glade af
mine kompetencer i den henseende.
Kender du nogen - eller har du selv denne
vilje - så vil Naturplanteskolen måske være
et godt sted at starte. Her skal nytænkes
og det er ikke altid det falder sammen med
den traditionelle måde vi griber tingene an i
samfundet.
Kontakt aiah@outlook.com.

Udspil og medspil

Kursus i juli:

Fra genbrugstøj til
genbrugsguld

MEC har indgået et nyt samarbejde med Heidi Lie , der
står bag virksomheden HLIE.
Hun har specialiseret sig i at
omdanne genbrugstøj til
”genbrugsguld”. Altså redesignet tøj, der er smart og
attraktivt.
Samarbejdet ytrer sig praktisk ved at vi står for den
praktiske organisering af en
workshop, der skal gennemføres i sommerferien - torsdag den 6. juli eller tirsdag
den 18. juli - begge gange kl.
9.30 - 14.30 - og begge gange på Mølleholmsskolen i
Taastrup.

Grønt iværksætterhus
For 14 år siden pakkede
den sidste medarbejder sit
skrivebord færdig i den
gamle VEGA-administrationsbygning på Lervangen
3, og flyttede til Vestforbrænding, som derefter
overtog administrationsopgaverne vedr. affaldet.
Siden har den blå administrationsbygning ved siden
af genbrugspladsen stået
tom.
Vestforbrænding, der er den
nye ejer af bygningen, har
siden forgæves søgt at få
bygningen lejet ud.
Det er imidlertid ikke så
nemt. Ikke mindst p.g.a. placeringen langt væk fra alt
andet end genbrugspladsen.
Lige præcis den tættere placering ved genbrugspladsen
er baggrunden for at MECs

bestyrelse foreslår at bygningen indgår som fundament i et
grønt iværksættercenter. Der
er ni kontorer, et værksted og
et lokale der kan bruges til
showroom og genbrugssalg.
Der burde kunne være mennesker der kunne se fordelen i at
indgå i et fællesskab med andre der også arbejde med genbrug og upcycling.
Vi har haft møde med borgmester og teknisk direktør som
synes godt om ideen, og har
lovet at lægge et godt ord ind
for ideen hos Vestforbrænding
med ønsket om at lokalerne de
næste 3 år stilles gratis til rådighed for en ny organisering
der skal bygge iværksætterhuset op.
Der foreligger ikke noget svar
fra Vestforbrænding ved redaktionens slutning.

Workshoppen henvender sig
til såvel voksne som børn,
der er fyldt 9 år.
Ønsker man at deltage koster det 340 kr.
Tilmelding sker via heidiliedk@gmail.com.

Den gamle VEGA-administrationsbygning har i 14 år stået tom og
er i dag fin, og klar til at indtage uden der skal foretages yderligere.

Udspil og medspil

Gode råd vedr. cirkulær økonomi
Ikke færre end 27 konstruktive forslag,
har det rådgivende udvalg (advisory
board) vedr. Cirkulær Økonomi kommet
med til regeringen. Det skete den 7. juni
hvor såvel erhvervs– som miljøminister
tog imod de gode råd.
Begge roste initiativerne og viste vilje til
at det skal en del af regeringens miljø–
og erhvervspolitik.
Det samlede katalog kan findes via
MECs hjemmeside, men der er ikke nogen tvivl om, at der er tale om en opstramning i forhold til den miljø– og erhvervspolitik, som hidtil har været gældende. F.eks. er der lagt op til at 80% af
ressourcerne skal i kredsløb fra 2030.
Hidtil har det kun været 60%.
Her følger enkelte overskrifter fra kataloget:
•

Gør cirkulær økonomi til en vækstmotor for regeringens erhvervspolitik.

•

Der skal etableres cirkulære kommuner
der får frikommunestatus til i større omfang af for bl.a. indkøb, byggeri, affald,
spildevand og udnyttelse af overskudskapacitet.

•

Cirkulær økonomi skal være en del af uddannelsessystemet

•

Forebyg madspild

Styrk reparation
Særligt interessant for os er hvad udvalget
skriver om reparation. Her er meldingen:
Advisory Board anbefaler, at virksomheder
i højere grad oplyser forbrugerne om produkters forventede levetid og tilgængeligheden af reservedele inden for udvalgte
produktområder. Desuden bør anvendelsen
af brugtmomsreglerne fremmes, og administrationen af ordningen forenkles. Bedre
information vil øge markedet for produkter
med lang levetid og muligheden for reparation, ligesom en bedre anvendelse og administration af brugtmomsreglerne vil
fremme genbrug, genfremstilling og reparationer mv.
Se også lederen side 2.

Rådgivningsgruppen består først og fremmest af erhvervsfolk. Bl.a. den lokale Christian Christensen fra Solumgruppen. (Foto:
Kim Rasmussen).

Nu også reparation af
iPads
Vi har et stykke tid taget tilløb til at reparere iPads hvor
det typisk er glasset der smadres. Når vi har tøvet hænger det sammen med at det kan være noget af en omstændelig affære at få pillet det gamle glas ud da det
hænger sammen med den bagvedliggende elektronik.
Vores dygtige frivillige medarbejder Christophpher Lindeberg har nu øvet sig på opgaven og han erklærer sig villig til at arbejde videre med det hvis det uheldige skulle
ske at glasset blev smadret i ipaden.
Vi har ikke lagt os fast på prisen, men lover at det vil være konkurrencedygtigt. Kontakt os hvis det uheldige skulle ske.
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Udspil og medspil

Lokal økologisk andelsjord
I midten af september åbnes der op for en ny mulighed
for at styrke lokale grøntsager, idet den økologiske
ejendom på 6 ha Højbakkegård ved Reerslev, Højbakkevej 3) sættes til salg ved en auktion.
Vi er i MEC meget ivrige for at ejendommen fortsætter
med at være på økologiske hænder og at der vil kunne
dyrkes grøntsager og spiselige planter til brug for borgere i Høje-Taastrup og omegn.
Derfor har vi (sammen med Naturplanteskolen) været i
kontakt med Lars Jørgensen fra det økologiske bygge–
og ejendomsselskab Egen Vinding og Datter. De kunne være interesseret i at restaurere ejendommen og gå
ind i en finansiering.
Betingelsen er dog at der er lokal medfinansiering.
Derfor:
Hvis man kunne tænkes at ville være med i kredsen der står bag skal man betale et interesse-gebyr
på 100 kr med besked på hvor stor en andel man
kunne tænkes at bidrage med.
For de 100 kr får man løbende information om hvad
der sker.
Interesseret så skriv til mec@mec-ht.dk.
PS. Vi har ikke mulighed for at få finansiering via den
økologiske jordbrugsfond, der netop er sat i verden for
at købe ejendomme op til brug for økologisk jordbrug.
Når vi ikke kan regne med dem hænger det sammen
med, at de ikke vil være klar når ejendommen sælges.
De afventer endelig godkendelse fra Finanstilsynet.

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
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.

Udspil og medspil

Stigende opbakning til Grøn Salon
En forfærdelig historie blev i foråret omtalt
i TV-øst. Den handlede om en ung kvinde,
der hele sit liv havde ønsket at blive frisør,
men som måtte opgive fordi hun fik allergi
og astma og blev ude af stand til at arbejde.
Det er desværre ikke nogen ualmindelig
historie.
Det er typisk baggrunden for at en frisør
beslutter sig for at lægge sin salon om til
at blive en ”grøn salon”. En salon hvor 70
hårprodukter med kemi i er forbudt.
Det er to folk fra Høje-Taastrup, der står
bag Grøn Salon-certificeringen. Kemiingeniør Johan Galster fra Reerslev er kemiekspert og initiativtager til ordningen og
Pia Gade fra Miljø- og Energicentret. Hun
er den der certificerer salonerne og kon-

trollerer at de overholder kravene. Indtil videre er der 35 saloner der har fået certificeringen i Danmark. Også i Norge og Sverige er
flere på vej.
Ordningen har eksisteret i flere år, men er
først nu ved at slå igennem. Senest har ordningen fået en henvendelse fra Peru hvor en
frisør er så ivrig for at blive certificeret at hun
tager til Taastrup for at blive uddannet. Tidligere har også to frisører fra Australien været
på kursus i Høje-Taastrup.
Netop bivirkningerne af kemien i hårprodukterne er baggrunden for at ordningen oplever
en stigende interesse. I første omgang fra
frisørerne, men i anden omgang også fra flere og flere kunder, der også har oplevet forfærdelige bivirkninger af de kemiske produkter.

Et år med vegetarkost
Så har der været vegetaraftner igennem 1 år.
Vegetarinitiativet startede den
4. maj 2016. Her var 15 mennesker mødt frem.
Det er Miljø– og EnergiCentret der har været udgangspunkt for initiativet baseret på
vores ønske om at fokusere
på - og inspirere til - mere bæredygtig mad, der tager hensyn til klimaet og dyrene.

ge der påtager sig at lave
maden. Den er forholdsvis
begrænset, men de er
entusiatiske og gør det
godt.
Næste gang der er spiseaften er onsdag den 28.
juni kl. 18. Ønsker man
at deltage kan man købe

billet igennem MEC for 40
kr.
Der er lukket i juli og det
starter igen den 30. august.
Man kan følge med i initiativet
via Facebook ”Vegetar på
Paraplyen”

Et år senere - den 31. maj deltog 35 mennesker. Arrangementerne foregår med velvillig hjælp fra Værestedet Paraplyen, der stiller deres lokaler - incl. køkken - velvilligt til
rådighed.
Der er ingen bestyrelse og det
er, ifølge initiativtageren Dorte
Karpf, godt fordi det betyder
at kredsen af mennesker, der
tager ansvar er bredere. Det
er ikke bare bestyrelsen som
man ellers er tilbøjelig til at
overlade ansvaret til.
Der er en solid kreds af frivilli-
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Her ses det seje hold af mad og kage-producenter fra
aftenen den 31. maj - hvor Vegetarinitiativet kunne markere at have eksisteret i 1 år.

Trafiknyt

Hvis den gode cykel ikke længere bruges
Cyklen er en vigtig del af den danske kultur og skal indvandrere, primært kvinder,
have mulighed for at få en uddannelse
inden for den kommunale hjemmepleje.
Cykelprojektet er i det hele taget løftestang for sundhed og motion - og hjælper
til med at danne netværk der fremmer
integrationen.
Det er ideen bag et projekt som Dansk
Røde Kors står for.
Dette er baggrunden for en appel som de
har til borgere i Høje-Taastrup. Har du en
cykel som du ikke længere skal bruge, så

giv den videre. Den vil blive modtaget med
kyshånd idet flere af de cykelglade kvinder
ikke selv har en cykel – men må låne.
- Det er ikke afgørende at den er 100% i
orden for vi har en aftale med Lommepengeprojektet i Gadehavegaard om at de godt
vil gå cyklen igennem, fortæller Anna Amargos, der er aktivitetsleder på projektet.
Vi har aftalt at man kan kontakte os i MEC
for aflevering af den brugte cykel. Så sørger
vi for at den kommer videre til kvinderne.

En aktiv cyklistforening
Cyklistforbundet, Vestegnen er en aktiv
forening, der har et skarpt fokus på at cyklismen bør fremmes herunder fokus på at
de forhindringer der måtte være - teknisk
og mentalt - bør fjernes.
I maj gjaldt det ”Vi cykler til Arbejde”kampagnen. I starten af juni var cyklistforbundet medarrangør af den store Cykeltour den 9. juni som TV2 stod
bag med start fra Fløng.
Søndag den 11. juni var Cyklistforbundet igen på banen. Denne gang
med Store Cykeldag der foregik en
lang række steder i landet og som
havde fokus på de skønne naturoplevelser man kan have fra en cykelsadel. I Høje-Taastrup startede turen

fra Høje-Taastrup Rådhus hvor borgmester Michael Ziegler sendte de ca. 30 friske
cyklister - herunder flere på tandem - afsted.

Transport

Tandemcykel - også i år

Frem til udgangen af august vil man kunne
leje tandemcykel i Miljø– og EnergiCentret.
Det sker i kraft af et fint samarbejde med
den lokale Tandemklub (Klubben der sørger
for at blinde og svagseende kan komme ud
og cykle i naturen).
Vi lejer cyklen ud for 75 kr pr døgn. 150 kr
for en weekend. Skal man bare lige bruge
den til en lille event koster det 20 kr pr. time.
Uanset hvor længe man skal leje den tager
vi et depositum på 500 kr.

Delebil - også i Høje-Taastrup

Man skal ikke lade sig narre af at det hedder ”Albertlund Delebil” for der er altså
også en delebil i Høje-Taastrup.
Det er en Opel Corsa og den står på parkeringspladsen ved Taastrup Have nr. 9.
Det koster 1000 kr at melde sig ind. Derudover skal man betale 3000 kr i depositum. Er der to i husstanden koster nr to
500 kr.
Man skal betale 100 kr pr måned for at
være med.
Det koster 2,25 kr for hver km man kører.
Dertil skal man betale en timepris f.eks.
30 kr for 6 timer.
Ønsker man at vide mere eller melde sig
ind sker det via www.albertslunddelebil.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?

Knud Anker Iversen

Daglig ledelse, grøn guide-arbejde

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

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

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. 10-13.30

Tom Christensen

Hjemmeservice primært

Fredag kl. 10-15

Aage Andersen

Diverse primært mekanisk reparation

Kigger ind hver dag - næsten

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

Perter Surrkau

Rep. Primært CD og video

Man og tirs 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. 12.30-15

Arne Hede Jørgensen

Elektronikreparation

Onsdag kl. 12-15

Hans Jespersen

Elektronikreparation,energivejledning

Torsdag kl. 9-13

Ib Hingeberg Pedersen

Elektronikreparation - ældre ting

Torsdag kl. 10-15

AbdulHamid

Elektronikreparation

Tirs kl.9-16, ons kl. 9-17

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, Tina Faber, Martin Brøndsager
og Jens Klarskov Pedersen er suppleanter.

HVAD SKER I OG OMKRING
MILJØ- OG ENERGICENTRET I
Juni - september 2017
Onsdag den 28.
juni kl. 18-19: Vegetaraften i paraplyen, Kingosvej
26A. Billetter a 40
kr købes gennem
MEC
Torsdag den 6.
juli kl. 8.30-14.30:
Fra genbrugstøj til
genbrugsguld. Kursus på Grønhøjskolen. Tilmelding
heidiviedk@gmail.com.
Tirsdag den 18.
juli kl. 8.30-14.30:
Fra genbrugstøj til
genbrugsguld. Kursus på Grønhøjskolen. Tilmelding

heidiviedk@gmail.com.
Onsdag den 19. juli
kl. 15-16.30: Ren
By aktion med mødested foran REMA
1000 i Fløng.
Onsdag den 19. juli
kl. 17-18.30: Ren
By aktion med mødested ved Circle Kservicestationen på
Taastrup Hovedgade.
Onsdag den 19. juli
kl. 15-17: Reception på Taastrup Bibliotek i anledning af
Fantasilatbogen.
Tirsdag den 15. august kl. 17.00: Ren

By aktion med mødested på rasteplads
på Roskildevej. Aktionen slutter med grill
på Søndergaard. Tilmelding til
mec@mec-ht.dk.

Miljø– og EnergiCentret ligger på
Høje Taastrup Boulevard 54.

Lørdag den 26. august kl. 10-15: Byfest og frivillighedsdag i Hedehusene

Der er åbent dagligt
kl. 9.00 – 17.00,
lørdag kl. 10.00 – 14.00

Onsdag den 30. august kl. 18.00: Vegetaraften. Køb billet
gennem MEC.
Lørdag den 2. september kl. 10-15:
Byfest og frivillighedsdag på Taastrup
Bygade.

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 BLOG@MEC-HT.DK.
DET KOSTER IKKE NOGET AT FÅ DENNE PÅMINDELSE.

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
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.

