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Det, vi fokuserer 
på ,er det vi forstær-
ker. Har vi konstant 
fokus på at ekstre-
mister kan finde på at 
slå os ihjel, og at der 
er mennesker, der vil 
snyde os, så er det 
hvad vi forstærker.  

Med den fornyede 
udgivelse af nyheder, 
der har fokus på det 
konstruktive og 
opmuntrende, søger 
vi at flytte fokus - 
uden at glemme alt 
det fortvivlende - hen 
på det der giver 
energi og mod på at 
gøre noget godt for 
kloden og for 
hinanden.  

Det er ikke sikkert, det 
lykkes, men det er vel 
et forsøg værd.  

(Læs side 9) 

 

 

 

 

Vi har i MEC igennem 
mange år været ejere 
af domænenavnet 
positivenyheder.dk. 

Vi har ikke altid gjort 
brug af det. Ikke af 
mangel på lyst, men af 
mangel på folk, der 
kunne løfte opgaven. 
Nu ser det ud til, at vi - 
i kraft af et samarbejde 
med den grønne 
netavis 
organictoday.dk - har 
fået mulighed for igen 
at gøre aktiv brug af 
siden.  

Således kommer der 
hver dag en ny positiv 
nyhed på siden, og en 
gang om ugen får 
abonnenter tilsendt 
ugens fem positive 
nyheder, som de så 
efterfølgende kan 
fordybe sig i. 

Når vi har prioriteret 
positive nyheder er 
det, fordi vi lever i en 
tid, hvor vi i over-
vældende grad 
domineres af nyheder, 
der er langt fra 
opmuntrende,  til trods 
for at der faktisk - lige 
under overfladen - sker 
rigtig mange positive 
ting.  

Skal vi for alvor 
omstille til en mere 
bæredygtig hverdag 
med mindre brug af 
fossil energi og mindre 
slid på jordkloden og 
hinanden, er vi nød til 

LEDER 

 FOKUS PÅ DET POSITIVE 
at tro på, at det lader 
sig gøre. Det er så 
afgørende at vi 
opmuntrer hinanden, 
giver hinanden et 
klap på skulderen og 
siger ”godt gået”.  

Med positive 
nyheder forsøger vi 
at kigge ud over 
landegrænsen. Der 
er nemlig rigtig 
mange gode og 
opmuntrende initia-
tiver, som kan tjene 
til inspiration når vi 
hænger med hove-
det: mennesker der 
dyrker ørkenland op 
igen, laver kæmpe 
skovbeplantninger, 
opfinder nye og 
mindre energikræ-
vende måder at løse 
problemer på, 
etablerer små 
fællesskaber og får 
liv i døde byer 
omkring dyrkning af 
grøntsager og 
pasning af høns, 
store lande der 
forpligter sig til 
mindre energiforbrug 
osv.  

Stort og småt 
imellem hinanden. 
Det der er afgørende 
i vores omgang med 
hinanden og de 
informationer, vi 
lader flyde mellem 
os er, hvor vi sætter 
vores fokus?  
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PROFIL 

Michael Stenander 

Siden 1. juli har Michael Stenander 
været ansat i MEC i et fleksjob med 
opgaven at skulle reparere computere.  

Inden da havde han været i praktik i 1/2 
år og således dokumenteret, at han godt 
kan sit kram, og at han falder godt ind i 
teamet.  

Han tager sig af at reparere computere 
og indgår sammen med Christophpher i 

reparationsholdet, der mødet tirsdag 
og torsdag.  

Michael er 53 år. Oprindeligt 
uddannet som maler, men fra 
begyndelsen af 90’erne begyndte 
han at arbejde med IT. Først hos 
Data-mist gruppen, hvor han var 
specialist i Novel-service. Stoppede 
da firmaet gik konkurs.  

Senere arbejdede han gennem et 
par år med biografernes billet-IT 
system.  

Da IT boblen brast i 1998 stoppede 
han, men hans interesse for IT 
stoppede ikke, idet han siden har 
nørdet på forskellig måde med 
computere. En stor del af hans fritid 

foregår også ved computeren idet han 
er vild med on-line spil og rollespil.  

Han blev - p.g.a. hjerte-problemer og 
lændesmerter - godkendt til fleksjob. 
Han har fået stor respekt for hjertet, idet 
han faktisk en kort stund var død, men 
overlevede i kraft at en hjertestarter.  

Han lever sammen med Jeanette og de 
bor i en lejlighed på Frederiksberg. De 
har sammen en voksen søn (Martin), 

der er flyttet 
hjemmefra.   

Michael har et 
godt og smittende 
humør. Han er 
glad for at komme 
hos os, og vi er 
glade for ham og 
den hjælp. han 
yder os.  
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VOR EGEN VERDEN 

Noter fra MECs hverdag 
 
Vi har taget forskellige eksempler på 
henvendelser, vi får i løbet af en uge 
(udover GLS-shoppen hvor der i løbet af 
en uge er ca. 150 henvendelser):  
 
Kan vi låne et lokale hos jer i dag. Vi skal 
holde et formøde? 
 
Kunne I være interesseret i at optræde på en 
reklame for at man skal smide hundeposen i 
skraldespanden? 
 
Har I et godt bud  på hvor jeg kan etablere 
mig, når jeg gerne vil sælge brugt 
børnelegetøj? 
 
Kunne I være interesseret i at reklamere for 
økologiske blomsterbuketter? 
 
Hvor ligger Spotorno Alle? 
 
Jeg vil gerne reservere et IC-meter. 
 
Kan min ejendomsmester blive tilmeldt det 
næste grønne ejendomsfunktionærkursus? 
 
Hvornår sker der noget med 
parkeringsforholdene på torvet? 
 
Er det ikke snart på tide, der skal holdes et 
møde i Thorsvang Havefællesskab? 
 
Er der ledige pladser på Axeltorv næste 
fredag? 
 
Jeg kan ikke vente 3 måneder med at få mit 
musikanlæg repareret. Kan I ikke lige kigge 
på, om det kan svare sig at reparere det? 
 
Kan jeg få Claus hjem og kigge på min 
computer. Jeg kan ikke komme på netbank.  
 
Kan man aflevere brugte høreapparater hos 
jer? 
 
Må jeg låne jeres toilet? Jeg lægger 2 kroner 
til rengøringen.  
 
 
  
 

NATURPLANTESKOLEN - 
KILDE TIL INSPIRATION 
OG OPMUNTRING 
 
Der sker mange skægge, nyttige og 
positive ting hos vores samarbejds-
partner, Naturplanteskolen på Stær-
kendevej 177 ved Reerslev.  
 
F.eks. er der lørdag den 23. september 
et kursus i at slå med le:  
 
Vi skal lære om leer, skafter, teknikker, 
pasning og vedligeholdelse. Vi skal også 
høre historien om leers brug i Danmark 
m.m. 
Alle prøver at slå med le i praksis under 
kyndig vejledning. Hvis du selv har en le, 
må du meget gerne medbringe denne, 
ellers vil vi sørge for, at du kan låne en 
le. Børn kan også deltage i kurset 
Det er Bjørn Pedersen, naturkyndig 
formand for DN i Roskilde, der står for 
kurset der koster 250 kr, hvis man er 
medlem af Naturplanteskolens venner.  
 
Man kan læse mere om det spændende 
der sker på www.naturplanteskolen.dk.  

Leen er et gammelt arbejdsredskab, 
som er kommet til ære og værdighed 
igen i forbindelse med ønsket om en 
mere nænsom og bæredygtig omgang 
med naturen. 



 

Udspil og medspil 

Thorsvang Havefællesskab - klar til tredie sæson 

Der har været udpræget tilfredshed blandt 
de 8 familier, der udgør Thorsvang 
Havefællesskab. Mennesker, der har 
andele i et jordstykke stillet til rådighed af 
Grennessminde på hjørnet af Hveen 
Boulevard og Taastrup Hovedgade/
Køgevej.  
Hver har de et 20-40 m2 jordstykke som 
de har kunnet dyrke, og hvor flere har 
givet udtryk for overraskelse over så 

Der er tale om et 
jordstykke, der i lang 
tid har ligget brak, 
men som de sidste 
par år har 
gennemgået en stor 
forvandling til en 
frugtbare oase for 
otte familier.  

meget der er kommet ud af det.  
Der er vilje til at fortsætte i 2017. I hvilket 
omfang der er plads til flere, og hvorvidt der 
er behov eller mulighed for at udvide arealet 
er nogle af de spørgsmål, der skal afklares, 
når gruppen mødes den 23. september.  
Det er Miljø– og Energicentret, der er 
koordinator på projektet. Det vil også være 
her man skal henvende sig, hvis man kunne 
være interesseret i et jordstykke.   

Der er en god og en dårlig nyhed. Først 
den dårlige. Farmers market på 
Domhuspladsen foran Biblioteket lukker 
fra næste år. De to gange, der har 
været marked i år, har markedet været 
ringe besøgt af såvel besøgende som af 
stadeholdere.  
Så den gode nyhed. Taastrup Bymidtes 
bestyrelse har besluttet at der også i 
2017 skal være torvedage på Axeltorv i 
Taastrup.  
Torvedagene har haft en træg start, 
hvor kun ganske få kunder kom, og flere 
stadeholdere gav op.  
Efterhånden som borgerne i Taastrup 
og omegn har vænnet sig til at man 
fredag kunne gøre handel på torve-

pladsen, er der kommet flere kunder - 
herunder stadig flere stamkunder, der 
vender tilbage fredag efter fredag.  
 
Hvor stadeholderne i lang tid hen over 
sommeren klagede over manglende 
omsætning er de i september holdt op 
med at klage. Det er Knud Anker fra MEC 
der står for at sikre deres betaling.  
  
Officielt stopper torvedagene til oktober, 
men i praksis vil der - hen over vinteren - 
være mulighed for at gøre en handel 
f.eks. hos de gennemgående Osteknud 
og Majas fisk.  

Stadig marked i Taastrup i 2017  
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Udspil og medcspil  

MECs bestyrelse er så småt gået i gang 
med at forberede det ledelsesskifte, der 
sker den 1. november 2017, hvor Knud 
Anker går på pension.  
Et led i denne forberedelse var besøg af 
hans kollega Povl Marcussen fra 
Agendacentret i Albertslund.  
Han gav en række inspirerende input, 
som bestyrelsen vil arbejde videre med.  
Han fortalte om stedets økonomi, der er 
helt anderledes stærkere funderet end 
MECs, idet de hvert år er sikre på at få 
1 mio. kroner fra de kommunale værker 
– Albertslund varmeværk, den 
kommunale del af affaldsselskabet og 
Albertslund Vandforsyning. Disse tre 
værker er alle forpligtet til at sikre en 
informationsvirksomhed rettet mod 
borgerne og har således valgt at 
placere denne i Agenda-centret. Her har 
de – modsat kommunen – anderledes 
gode muligheder for at komme tættere 
på borgerne. Det viser Agendacentrets 
tre medarbejdere i praksis ved at de har 
været inde i hjemmene hos en lang 
række borgere i forbindelse med f.eks. 
vandsparekampagne og senest ved en 
kampagne for bedre affaldsordninger i 

Naboen var på besøg og inspirerede 
lejlighederne.  
Derudover giver kommunen dem et 
basistilskud på 500.000 kr,  som de skal 
levere 500 timers arbejde for. Endelig har de 
en aftale om, at når der er opgaver, der 
rækker ud over det, som indgår i aftalen med 
kommunen, så kan de sende en regning, der 
er markant lavere end det, som private 
konsulenter eller kommunalt ansatte kan 
tilbyde.  
Fordelen for kommunen ved at indgå en aftale 
med Agendacentret er, at her er der 
passionerede miljøgræsrødder der alle bor i 
kommunen og som har den direkte borger-
kontakt. De kører ikke ud af kommunen efter 
arbejdstid for at komme hjem og står således 
mere direkte til ansvar for det de gør.   
Til slut i sit foredrag gav Povl Marcussen et 
hint til bestyrelsen: ”Prøv at nytænke. Se på 
jer selv som dem, der i praksis tager FNs 17 
bæredygtighedsmål til jer – og sørger for at 
det ikke bare er fine ord på et papir, men 
noget der udmøntes i praksis lokalt. ” 
Bestyrelsen vil arbejde videre med 
inspirationerne fra nabokommunen og er helt 
bevidste om, hvor vigtigt det er med en tæt og 
tillidsfuld dialog med kommunen.  

Povl Marcussen (th) er en erfaren mand der er værd at få på besøg. På billedet ses 
også Mads Peter Schreiber og Ejner Stutemeyer fra bestyrelsen.  



 
Kort MEC-nyt 

Besøg på DanWEEE 
Vi har stadig ikke opgivet håbe om at kunne besøge vores samarbejdspartner 
DanWEEE i Hedehusene. Det er dem der aftager vores elektonik når vi må kassere det. 
De sørger så for at dele det i fraktioner, således at de metaller og andet genanvendeligt, 
der er i den kasserede computer o.l. kommer ind i kredsløbet igen.  
Vi har fået positivt tilsagn om, at vi kan besøge dem på slutningen af året, når deres 
store shredder-anlæg (der mekanisk skiller tingene ad) er på plads. Hvornår det præcis 
er sket ved vi ikke. Særligt interesserede vil kunne bede om at blive informeret, når vi 
ved noget. Skriv til mec@mec-ht.dk . 

TORSTEN 
MICHAELIS 
Han snakker meget, men han 
har altså også noget at have det 
i. Vores nye frivillige på værk-
stedet Torsten Michaelis fra 
Albertslund.  
Han har været i elektronik-
branchen i mange år. F.eks. har 
han arbejdet hos Schneider 
Electric. Udover at vi nyder godt 
at hans ekspertise, nyder vi 
også godt af hans gode 
kontakter i håndværksbranchen 
og sikrer således,at vi får fat på 
det rigtige værktøj til den rigtige 
pris.  
Torsten er en alsidig fyr. F.eks. 
er han en inkarneret helsefreak 
og er således ganske 
velbevandret ud i en række 
naturprodukter og deres 
helsende virkninger.  Klart - et 
aktiv for vores værksted.        

Informationsmøde om invertere udskudt 
Vestegnens Vedvarende Elværk skulle have gennemført et informationsmøde den 13. 
sept. omkring de problemer der er med invertere til solceller. Mødet er udskudt til i 
starten af 2017, hvor det må formodes at problemerne er mere presserende. Man kan 
læse besked på vve.dk.  

MEC står på truselslisten 
I forbindelse med kommunens budgetlægning for 2017 var basistilskuddet til MEC sat 
på som besparelsesmulighed.  
I den forbindelse har der været høring og MECs bestyrelse har afleveret et høringssvar 
hvor de bl.a. anfører konsekvenser for 22 mennesker der hen over en uge lægger 
arbejde – frivilligt eller lønnet - i MEC. Vi er vidende om, at også andre har indgivet 
høringssvar med ønske om vores overlevelse. 
Budgettet vedtages i starten af oktober. Vi satser på at et lukket MEC ikke indgår som 
en del i opgaven med at få budgettet til at hænge sammen.  
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Læserbrev 

I Miljø- og energibladet medio juni 2016 
under overskriften ”Batterier – kan de 
overhovedet genbruges?” 

Her oplyses at batterierne kan genbruges 
med 57% til gode råvarer til nye produkter, 
og resten til vejanlæg og sportsanlæg. 

Genopladelige batterier kan selvfølgelig 
genbruges mange gange inden de kasseres 
til genbrug, som beskrevet i bladet, men det 
er faktisk muligt at genbruge ”ikke 
genopladelige” batterier direkte. Der findes 
en oplader, som kan indstilles til at 
genoplade enten genopladelige batterier, 
eller ”ikke genopladelige” batterier. 

Det lyder mærkeligt, at ”ikke genopladelige” 
batterier kan genoplades, men det kan de. 
Informationen,der følger med opladeren 
beskriver, at de kan oplades op til 50 gange, 
når blot man undlader at bruge dem helt 
tomme hver gang. Er der først for lidt tilbage 
i dem, så kan de ikke mere genoplades. Kan 
man styre ikke at tømme dem helt, så er der 
altså værdi i at genoplade dem.  

Man skal altså ignorere advarslen på selve 
batteriet om, at genopladning måske fører til 

Direkte genbrug af almindelige batterier 
eksplosion. Det er et falsum. Jeg har 
genopladet mange ”ikke genopladelige” 
batterier, og der er aldrig sket noget ved 
det. 

For hver gang man har genopladet 
batterierne, har et fuldt genopladet batteri 
mindre og mindre kraft, og det er en 
overvejelse, hvornår de så er kasserbare. 

Opladeren koster i skrivende 385 kr. 

God fornøjelse med det.  

Med venlig hilsen  

Per Kjøller Jensen 

Kommentar:  

Tak til Per for hintet. Inden vi kaster os 

ud at investere i en oplader, har vi 

aftalt med Per, at vi låner hans 

oplader.  

Spørgsmålet er så blot: Hvem har lyst 

til at teste i hvilket omfang nogle af de 

mange batterier vi får ind kan 

genoplades.   

 
 
Sådan ser vores nye 

batterioplader-ven ud.  
Den kaldes for en 

Saitek Eco Charger II 

og forhandles hos 

Gamebnits.dk  



 
Udspil og medspil 

Der sker så mange positive og 
opmuntrende ting rundt omkring i verden. 
Vi hører bare ikke om det. 
Det er baggrunden for, at vi vedholdende 
kæmper for vores hjemmeside 
www.positivenyheder.dk. 
Hjemmesiden har været uden opdatering 
de sidste par år, men takket være et 
samarbejde med miljønetavis-
en  OrganicToday.dk er den nu kommet 
på skinner igen. 
Vi lever i en verden, hvor det er breaking 

Positive nyheder genopstår  
news at en sindsforvirret ung mand kaprer 
et tog i Tyskland men ikke breaking news 
når verdens første solcelledrevne fly lander 
efter at have fløjet rundt om jorden. Det er 
denne tendens til konstant at fokusere på 
det destruktive som hjemmesiden er et 
opgør med. 
Man kan gratis abonnere på de positive 
nyheder. I starten får man kun nyhederne 
tilsendt en gang om ugen. Ønsker man at 
abonnere skriver man til blog@mec-ht.dk. 

Her lander det første solcelledrevne fly, der har fløjet jorden rundt uden fossil energi 
overhovedet. Hvorfor er det ikke ”Breaking News” ? 

Hedehusene -  en del af distriktet 
Selvom MEC ikke fysisk er placeret i 
2640 Hedehusene, så føler vi os 
alligevel at den vestlige ende af 
kommunen også er en del af os.  
Det manifesterer sig først og fremmest 
ved vores engagement i Hedehusene 
Erhvervforening, hvor vi fugnerer som 
sekretariat med ansvar for de res 
regnskab, referat og dagsorden, PR 
og diverse arrangementer.  
Derudover via vores samarbejde med 
Hedemarkedet hvor vi hjælper til med 

PR og omkring afvikling af deres 
generalforsamling.  
Endelig har vi et blødt punkt for det 
kommende nybyggeri ved Nærheden. 
Her er vores rolle at hjælpe  til omkring 
det rekreative område ved Gammelsø. 
Det vedrører først og fremmest hjælp 
til at skaffe økonomi til etablering af 
bålhytte.   
Bålhytten skal iøvrigt indvies ved en 
lille højtidelighed tirsdag den 11. 
oktober kl. 16.30.  
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Reparation 

MEC-medarbejder Tom 
Christensen, der bor i 
Solrød, har nu på egen 
matrikel fået etableret et 
reparationsværksted, som 
spiller sammen med 
hovedværkstedet i Høje-
Taastrup.  
Det passer os fint, at der nu 
bliver mulighed for at 
udvide i Solrød. På visse 
tider kan det være svært at 
få plads til alle reparatø-
rerne, og så er det godt at 
vi kan gøre brug af ekstra 
plads i Solrød.  
De nye faciliteter giver os 
også mulighed for at kaste 
os over reparationer, som 
vi ikke kan foretage i Høje-
Taastrup – f.eks. reparation 
af plæneklippere og andre 
benzindrevne maskiner.  
 
Endelig skal det nævnes, at 
Toms hjemmeservice har 
udvidet således at vi nu kan 

Vi får en filial i Solrød 
tilbyde en hel unik service. 
”Lej Tom og hans 
metaldetektor hvis du skal 
have fundet en ring eller 
andet af metal, der er 
blevet væk”. 
Ønsker man at gøre brug 
af værkstedet i Solrød, 

laves fortsat aftaler 
gennem MEC på tlf. 43 30 
42 00 eller via tom@mec-
ht.dk.  
 
Toms Hjemmeservice 
koster 200 kr i timen + 
transport.  

Reparationsværkstedet sprænger alle rammer 
Det er ingen hemmelighed, at vi er stolte 
af vores reparationsværksted hvor der 
lige nu er 13 gode folk tilknyttet - 7 
frivillige (primært pensionister) og 6 
lønnede - primært i fleksjob.  
Der er en god ånd på stedet, der har 
fokus på at vi gør hvad 
vi kan for at få tingene 
til at fungere igen. ”Kan 
jeg ikke selv finde ud af 
det så kan en af de 
andre måske hjælpe 
mig!”  
Senest har værkstedet 
- i kraft af bevilling fra 
Reparationsnetværket - 
fået en 3D-printer og 
dermed mulighed for 
selv at printe de 
reservedele, som vi 

ikke kan skaffe andre steder fra. Den 
kommende tid skal afdække, hvor mange 
reparationsopgaver vi kan klare, som vi før 
måtte afvise p.g.a. manglende reservedele.  



 

Natur/skrald 

oprydningsarbejde efterfølgende. Nogle 
steder eksempelvis stationerne vil det 
komme til at se forfærdeligt ud. Det er jo 
også det, der er meningen. Det vil genere 
borgerne, særligt dem, der i forvejen 
benytter skraldespandene og ikke smider 
affaldet. Dem der sviner er nok noget nær 
ligeglade. 
 
Teknisk udvalgs formand Lars Prier har 
svaret:  
Jeg kan se, at Lars Koch har svaret dig, og 
han tager faktisk ordene ud af munden på 
mig.  
Jeg tror med andre ord ikke på ideen, og 
argumenterne herfor er de samme som 
vejchefens. 
Jeg har desværre ikke løsningen på 
affaldsproblemerne i byen. Jeg ville ønske, 
at man kunne opdrage de af borgerne, som 
smider om sig med affald, til ikke at gøre 
det, men det har vist trange udsigter. 
Jeg så gerne at regering og folketing 
indførte nogle virkelig markante bøder, 
såfremt man blev set smide affald ud af 
bilen eller lignende - det tror jeg ville virke. 

Kære Lars Prier 

Jeg skriver til dig for at komme med et 
forslag som jeg håber du vil gøre brug af: 

Rengøringsfri måned: 
 
Baggrund: 
I Ren By gruppen har vi i 9 år en gang om 
måneden rykket ud for at samle skrald - 
såvel forud for aktionen som efterfølgende 
har vi som regel haft omtale af indsatsen i 
lokalpressen. Selvom vi og lokalsamfundet 
således har haft pæn fokus på denne 
lemfældighed, så synes vi ikke at der er 
kommet mindre affald i naturen.  
Dette er baggrunden for flg. forslag:  
 
Rengøringsfri måned:  
Lad os udnævne en måned - eks. oktober - 
til at være en måned, hvor kommunens 
medarbejdere (vi har forstået der er 5) 
undlader at samle skidt, men i stedet ordner 
nogle af de opgaver som de er kommet 
bagud med - f.eks. at få beskåret træerne 
efter det kraftige snefald for over 1 år siden.  
Det vil markant synliggøre skidtet og måske/
forhåbentligvis få skabt tilpas opmærk-
somhed således at borgerne fremover i 
stigende omfang vænner sig til at benytte 
skraldespandene. 
 
 Dertil har vejchef Lars Koch svaret:  
 Jeg er i modsætning til Knud Anker noget 
mere pessimistisk angående mulighederne 
for at påvirke de borgere, som i dag smider 
affald. Jeg tror ikke på idéen; desværre. 
  
Det er ikke sådan lige til at ændre 
arbejdsrytmen, som Knud Anker forestiller 
sig, og de medarbejdere, som samler affald 
op, skal i perioden fortsat tømme 
skraldespande, så det er nok begrænset, 
hvor mange træer, der bliver beskåret ekstra 
i perioden. Derimod kommer der et større 

Ren By hilsen til Teknisk Udvalgs formand 
Ren By initiativet er efterhånden desperate over så lidt deres indsats virker. Derfor 

kommer de med et utraditionelt forslag til formanden for Teknisk udvalg og 

vejchefen ”Lad lortet ligge i en måned!!” 

HVAD GØR VI MED 
SKIDTET SÅ DER 
BLIVER MINDRE?? 
Gode ideer modtages 
og det bedste forslag 
vil blive belønnet.  
 
Skriv til mec@mec-ht.dk 
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Udspil og medspil 

Røde Kors butikken på Hovedgaden  i 
Taastrup har også et lille repara-
tionsværksted. Her går de alt igennem 
hvad der kommer ind af elektriske og 
elektroniske produkter. I de fleste tilfælde 
tjekker de bare at tingene fungerer, men 
der er også enkelte ting som de reparerer.  
De ferme folk er Finn-Erik Friberg og Jan 
Gade.  
Finn-Erik er fuldblods 
pensionist, mens Jan er på 
efterløn. Finn-Erik lidt af en 
urspecialist og har 
lykkedes med at reparere 
adskillige ure - helst 
gammeldags vægure, men 
også digitale ure. Jan er 
skrap til bl.a. at reparere 

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 

lamper. Mere avanceret elektronik holder 
de sig fra at reparere.  
De er placeret i det fjerneste hjørne fra 
indgangen i Røde Kors butikken, hvor de 
også har en lille afdeling hvorfra man kan 
købe strømforsyninger til f.eks. 
mobiltelefoner og computere.  

Reparation - også hos Røde Kors 

Reparationsnetværket lever stadig 
Fire gange om året mødes en kreds, der 
brænder for at udbrede reparation hos Det 
Økologiske Råd, der er sekretariat for 
netværket.  
Her er fokus i år på hvordan vi bedst muligt 
sikrer at flygtninge og asylsøgere får gjort 
brug af deres kompetancer. Her er der flere 
som fra deres hjemland er ganske fortrolige 
med at få ting til at fungere igen. Her er 

samarbejdspartnere typisk jobcentre og 
genbrugspladser - f.eks. er der indledt 
kontakt til Roskilde, Næstved, Holbæk 
og Vejen kommune.  
Man kan abonnere på netværkets 
nyhedsbrev og blog via http://
ecocouncil.dk/udgivelser/artikler/affald-
og-spildevand/2338-netvaerk-skal-
fremme-reparation-af-elektronik   



 

Udspil og medspil 

MECs bestyrelse med 
bestyrelsesmedlem Martin 
Brøndsager i spidsen vil 
godt slå et slag for, at 
tomgangscirkulæret skal 
overholdes –.også i Høje-
Taastrup.  
De har skrevet et brev til 
borgmesteren. 
Heri kommer de med 
følgende betragtninger:  
 
Vi tillader os at fremsende 
et enkelt forslag, der kan 
understøtte kommunens 
brand som en klimakom-
mune: kommunen, der 
mener det alvorligt, at 
tomgangscirkulæret skal 
overholdes. 
 
Til trods for at nyere biler 
automatisk stopper motoren 
når bilen standser, er der 
alligevel ganske mange 
biler – ikke mindst 
erhvervskøretøjer – hvor 
chaufføren lader motoren 
køre unødigt længe og 
således bruger unødig 
fossil energi og udleder 
CO2. Vi har med tilfredshed 
bemærket, at fremtidssik-
rede transportvirksomheder 
som f.eks. Viggo 
Pedersens eftf. Kræver, at 
deres motorer stopper, når 
bilen ikke kører.  
 
Vi foreslår: 
- at kommunen kan 
manifestere sin opbakning 
ved, som f.eks. Ballerup 
kommune, at vedtage at 
tomgangscirkulæret også 
gælder her - og informere 
om ordningen. 
- at betinge sig at når 
busser og taxaer skal 

benytte offentlige p-pladser 
primært omkring stationerne, 
da at de skal respektere 
tomgangscirkulæret. 
- at skilte ved indkørslen til 
kommunen som man f.eks. 
gør i Vordingborg kommune. 
Se skiltet nedenfor.  
 
Problematikken vedr. 
tomgang blev ekstra 
problematiseret, da vi - kort 
efter henvendelsen til 
borgmesteren - fik en 
henvendelse fra en borger i 
Gadehavegaard. Han var 
træt af, at bulgarske 

landsbilschauffører lod deres  
lastbilmotorer være tændt i 
timevis med det formål at 
sørge for strøm til det 
køleskab de har i bilen. 
Her har vi forsøgt - gennem 
lokalpressen - at få politiet til 
at rykke ud med en 
bødeblok. 
Endnu er det ikke lykkedes, 
men vi har lov at håbe.  
 
Det skader i hvert fald ikke at 
der kommer fokus på de 
biler, der bare står og 
brænder energi af.  

Tomgangscirkulæret skal respekteres også i HTK 

Dette skilt møder man, når man kører ind i Præstø. Møder vi 
det også snart det,når vi kører ind i Høje-Taastrup? 

HØFF i et vadested 
Høje-Taastrup økologiske Fødevarefællesskab lever videre som 
en slags indkøbsforening.  
Brian Wengel, der er formand, siger at det foreløbig kun ved-
rører fællesindkøb af naturmedicin. Man kan lave bestilling via 
www.høff.dk. Han har p.t. ikke kapacitet til at få lavet aftaler om 
indkøb af fødevarer. Hvis nogen har mod på at hjælpe ham med 
at få lavet aftaler med lokale producenter vil han gerne 
kontaktes. Det kan ske på tlf. 40 63 60 67 eller på mail 
bw@wengel.dk.  
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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.  
 
Friskmalet rugmel og 
ølandshvede 20 kr/kg.  
 
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) 

Terra Cycle er en spæn-
dende samarbejdspartner, 
idet de søger at gen-
anvende produkter, som 
ellers kan være svære at 
genanvende - f.eks. 
kuglepenne og mælkelåg. 
Genanvendelsen er imid-
lertid afhængig af, at virk-
somheder vil sponsere og 
stimulere indsamlingen. 
Det er desværre ikke 
gældende mere for netop 
de to produktgrupper. 
Derfor har vi i MEC måttet 
stoppe med at tage imod.  
 
I stedet har vi kastet os 
over en tredie svært 
genanvendelig produkt-
gruppe, nemlig kasserede 
Tassisimo-kapsler fra 
kaffemaskiner.  
 
Når vi har 2 kg kapsler 
eller foliobakker kan vi -  
uden beregning - sende 
dem til TerraCycles 

varelager i Danmark.  
Her afventer de at have 
indsamlet en stor nok 
sending (i samarbejde med  
svenske og norske kolleger), 
til at det miljømæssigt kan 
svare sig at sende det hele 
til behandling i Frankrig. 
Herfra bliver kapsler og 
foliepakker, sorteret, 
nedbrydt og omdannet til et 
genanvendeligt materiale, 
som fx kan bruges til at lave 
udendørs borde- og bænke-
sæt af.   
 
Som indsamlingssted kan vi 
optjene point som kan bru-
ges til almene og human-
itære formål.  
 
Vi har foreløbig gjort brug af 
1500 kr som vi har skænket 
til Vestegnens Privatskole 
som godt vil lave 
plantekasser med eleverne.  
 

 TerraCycle - en omskiftelig 
samarbejdspartner 

Indsamlede tassimo kapsler og foliobakker kan ende med at 
blive til borde og bænke.  



 

Udspil og medspil  

Miljø- og EnergiCentret 

tager også imod 
 

∗Brugt værktøj til brug i ulande.  
  

∗ Tassisimo-kapsler til TerraCycle. 

 

∗ Rengjort blød plast og hård plast 
(oparbejdes til nyt plast) 

 

∗Brugte batterier 
 

∗Miljøfarligt affald i mindre 

mængder 

 

∗Småt el– og elektronikaffald 
 

∗Brugte briller og høreapparater til 
reparation/test for brug i 

ulandene. Formidles af MultiCenter 

Syd 

 

∗Dåseringe, som formidles videre 

til Innerwheel, der sikrer, at de 

sælges og pengene går til 

benproteser i Thailand 

 

∗Lysestumper. Indsamles af 

Kirkens Genbrug. Smeltes til nye 

lys. Overskuddet går til arbejde i 

3. verden   

 

∗Elektroniske produkter som vi 

kan sælge videre og tjene på til 

butikkens drift.   

 

 

 

Meget mindre spild i hverdagen. 
 

Høje Taastrup Boulevard 41 2630 Taastrup 
 

Åbent hver dag kl. 7-21 

By og pendlercykel i 
Høje-Taastrup 
Så er by– og pendlercyklerne kommet til Høje-
Taastrup. 10 elcykler ialt som man kan benytte sig af 
placeret ved Høje-Taastrup station og ved City 2. 

Der er tale om det første sted uden for København og 
Frederiksberg. Her har borgere og turister taget godt 
imod cyklen, som har været ude at cykle over 3 mio. 
km det sidste år. 

Hvordan brugerne i Høje-Taastrup tager imod cyklen 
afventer vi spændt.     

Ambitionen er at dette blot er begyndelsen på en let 
og enkel måde at komme rundt  til stadig flere steder. 

Der er en instruks, så man enkelt kommer ind i systemet. 
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Vand 

Overalt i verden vokser kløften mellem 
vand efterspørgsel og vandforsyning.  

En af dem der søger at begrænse 
forbruget, er vores samarbejdspartner 
gennem adskillige år- Lisbeth Sylvestre 
fra ECO-Beta.  

Hun har i særlig grad fokus på toiletterne 
og det dramatisk store vandforbrug, som 
de er ansvarlige for.  

I England indgår virksomheden i sam-
arbejde med flere store vandforsynings-
selskaber, hvor de hjælper med at 
konvertere et-skyls toiletter og således 
begrænse vandforbruget med 30-50 liter 
pr. dag i en husstand.  

 Vand - en udfordring her og der 
Udover England og Skandinavien er ECO-
beta nu også kommet ind på markedet i 
Dubai og i Elfenbenskysten i Afrika.  

Områder, der i særlig grad har brug for at 
kunne begrænse vandforbruget.  

Også i Danmark er der brug for at begrænse 
vandforbruget. I MEC sælger vi ”indsatsen”, 
der konverterer et-skyls toilet til to-skyls, og 
formidler ny ”indmad” i toiletter, der kan 
benyttes, når det eksisterende to-skyls toilet 
bliver ved med at drille og lader vandet løbe. 
Her viser det sig, at ECO-beta produktet, der 
er mere enkelt og i mindre grad kalker til, er 
en god erstatning for bøvlede to-
skylstoiletter.  

Man kan læse mere på www.ecobeta.dk.  

 

Vi skal hver især drikke 2-3 liter 
væske dagligt. Her indgår købt 
kildevand i plastdunk i rigtig mange 
menneskers hverdag. Der er typisk 
tale om vand, der er tappet ved 
kilder - f.eks. i Sverige og Frankrig, 
men også i Danmark.  
Før kildevandet når danske 
forbrugere, har det skullet  tappes, 
hentes, fyldes i små plastflasker og 
transporteres og lagres. Dette inde-
bærer et pænt stor energiforbrug og 
medfører et produkt, der ikke 
adskiller sig nævneværdigt fra 
grundvandet, som vi tapper fra vores 
vandhaner.  Bortset fra prisen:  
1 l tappet kildevand : 10 kr (gns. 
pris) 
1 l tappet fra vandhanen i Høje-
Taastrup: 3,5 øre. 
Man kan altså drikke 300 liter 
vandhanevand for samme pris som 
kildevandet koster.    

Vand på flaske - ja, men hvordan ? 

Kirsten 
Jørgensen 
demonstrerer her 
en af de vand-
flasker, som vi 
sælger i MEC til 
folk, der godt vil 
erstatte vandet i 
plastdunkene 
med vand i en 
glasflaske, der 
kan vaskes 
masser af gange 
og holde flere år.  



 

Trafiknyt 

Rekord-mange cyklende skolebørn  
1602 elever fra 9 skoler i Høje-Taastrup er 
tilmeldt Alle Børn Cykler kampagnen i Høje-
Taastrup.  
Sidste år var der tilmeldt 773 elever, så der 
er tale om en fordobling.  
I hele landet er der tilmeldt 129.430 elever. 
Også det er rekord.  
 
Kampagnen løb af stabelen i uge 36 og 37. 
Det er således på nuværende tidspunkt ikke 
afklaret, hvor mange af de tilmeldte, der 
gennemførte og hvem der har vundet i 
konkurrencen.  
Der er tale om to konkurrencer: den 
landsdækkende, hvor det er sjældent, at en 
lokal skoleklasse vinder,og så er der den 
lokale hvor Vestegnens Trafiksikkerhedsråd  
giver 1000 kr til en flittig cyklende klasse 
udvalgt blandt de flittigst cyklende klasser.  
Sammen med pengene får klassen en 
vandrepokal overrakt af borgmesteren.  
Det sker ved et arrangement i byrådssalen 
den 11. oktober kl. 10. 
 
Det er dansk Cyklistforbund der -  i 

samarbejde med Trygfonden - står bag 
konkurrencen.  

Hvorfor ikke kombinere afhentningen af 
rundstykkerne med en frisk tur på cykel? 
Sådan spørger Cyklistforbundet og Byens 
Bager på Hovedgaden 490.  
For at lægge vægt bag opfordringen vil 
alle cyklende kunder på søndag (25.9.) 
fra morgenstunden blive udrustet med et 
lille gavekort på 10 kr, som de kan 
bruge i butikken og således nedbringe 
udgiften.  
- Vi gør det ikke kun som en sjov 
gimmick, siger Svend Grønlund fra 
Cyklistforbundet. Vi gør det fordi vi 
mener at cyklen er det rigtige trans-
portmiddel, når man skal rundt i sit 
lokalsamfund. Langt de fleste 
bagerkunder bor inden for cykelafstand.  
Miljømæssigt er det også langt at 
foretrække, at bilen får lov at blive i 

garagen til de lidt længere ture, slutter 
han, der håber at kunne få lov at dele 
rigtig mange rabatkuponer ud søndag 
morgen.  

På cykel til bageren i Hedehusene 
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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   

Efter at elcyklerne har været ude at cykle 
i otte runder a 3 måneder, hvor der hver 
gang var 20 cykler i gang, er projektet 
slut.  
Rigtig mange tog pænt imod ideen med 
at teste en elcykel og så lade bilen stå, 
når de skulle til og fra arbejde.  
Ved projektets slutning var der 10 lokale 
borgere, der måtte afvises, da der ikke 
var mulighed for en 9. runde.  
Hvor mange der på langt sigt ændrer 
trafikvaner vil en spørgeundersøgelse 
efterfølgende afdække.  
Selvom testperioden er slut så køres 
elcyklerne køres dog ikke i garage .De 
skal stadig arbejde for Høje-Taastrup 
borgere. Denne gang for kommunalt 
ansatte primært hjemmehjælpere, men 
en af cyklerne indgår i fremstød for Grøn 
Generation i skolerne, hvor 
skolekonsulent Willy Dahl fremover 
kommer rundt i kommunen på elcykel. 

Først 160 el-cykel-testere - nu kommunale medarbejdere 

Bemærk at der med grønt står ”Grøn 

Generation - Høje-Taastrup kommune” 



 

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 Elektronikreparation 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 

Niels Mikkelsen Elektronikreparation  Mandag og fredag kl. 9.00-
15.00 

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 Tirsdage  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. 12-16, 
onsdag kl. 13-16 

Torsten Michaelis Elektronikreparation Onsdag og torsdag 

”Daglige” frivillige: 
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 HVAD SKER I OG OMKRING  

MILJØ- OG ENERGICENTRET I 

September– december 2016 

Lørdag den 24. 
september kl. 10-
11: 
Evalueringsmøde i 
Thorsvang 
Havefællesskab i 
haven. 

Søndag den 25. 
september kl. 6-9:  

Cykel til bager 
aktion ved Byens 
Bager i 
Hedehusene. Arr. 
Cyklistforbundet 
og bageren.  

Søndag den 25. 
september kl. 10-
14: 
Introduktionsarran
gement vedr. 

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 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. 

skovhave på 
Naturplanteskolen, 
Se mere 
www.naturplanteskol
en.dk 

Tirsdag den 27. 
september kl. 
15.00: Ren By 
aktion med 
mødested ved 
REMA 1000 i Fløng.  

Tirsdag den 27. 
september kl. 
17.00: Ren By 
aktion i Taastrup 
med mødested ved 
Netto, 
Gadehavegaardsvej.  

Onsdag den 28. 
september kl. 

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  

18.00: Vegetaraften i 
Værestedet 
paraplyen på 
Kingosvej 26A. Pris 
35 kr. Tilmelding til 
mec@mec-ht.dk.  

Tirsdag den 11. 
oktober kl. 10: 
Overrækkelse af 
vandrepokal og 1000 
kr til Alle Børn-cykler-
vinder-klasse på 
Rådhuset.  

Tirsdag den 11. 
oktober kl. 16.30-
18.00: Indvielse af 
Mosehytten ved 
Sejlbjerg Mose.    

  

Positive nyheder 
Gratis abonnement! Modtag hver 
mandag fem positive, opmuntrende 
og inspirerende nyheder via din 
mailbox.  
 
Skriv til blog@mec-ht.dk og du er 
på fra på mandag.  


