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LEDER

Så er der valg
Vi prøver i MEC noget
nyt, når vi den 30. oktober står for et vælgermøde hvor miljø,
natur og mobilitet er
temaet.
Det er også noget nyt
at vi ikke selv står for
det, men gør det sammen med gode samarbejdspartnere som
Danmarks Naturfredningsforening og
Dansk Cyklistforbund.
Sammen med dem vil
vi afklare, hvordan vi
får størst klarhed over,
hvor de politiske partier står når det gælder
den kommende valgperiode, der starter
med kommunevalget
den 21. november.
Vi er godt klar over at
der er begrænsninger i
hvor meget et byråd
kan ændre når kursen
skal drejes væk fra en
stadig mere truende
klimakrise.
Alligevel er det ikke
uvæsentligt hvad der
sker lokalt. Dels i form
af den overordnede klimapolitik der tegnes af
et byråd. Dels i samspillet med borgerne
hvor borgerne skal have optimale vilkår for at
være aktive og ansvarlige.
På nuværende tidspunkt har vi ikke afklaret strukturen for arrangementet og hvordan
vi bedst muligt får klare
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meldinger/løfter fra
politikerne.
Der er dog emner
nok at tage fat på:
Hvordan sikrer vi at
naturen ikke underlægges stadig flere
bindinger dikteret af
ønsket om vækst i
virksomheder og befolkning?
Hvad gør vi for at få
Høje-Taastrup kommer op i gear i forhold til den svage
kildesortering?
Hvad kan der gøres
for at sikre at det gøres mere attraktivt
lokalt, at transportere sig uden brug af
privatbil?
Har de politiske partier overhovedet visioner for hvordan et
fremtidigt HøjeTaastrup skal være
når vi ved, at CO2udslippet tvingende
nødvendigt skal
sænkes?

ventninger om at den
nødvendige omstilling
lokalt kun skal bæres
af politikerne.
Alle vi små borgere
må være indstillet på
at tage ansvar og signalere opbakning også når det kan være
lidt ubekvemt.
F.eks, til at vi godt gider sortere affaldet i
større omfang end det
sker nu. At vi godt gider kigge på vores
trafikvaner og være
åbne når nye muligheder viser sig. At vi
godt vil passe på den
natur som vi ved er så
vital for bæredygtigheden og sundheden.
Det er med start i det
små, der i det større
sker forandringer.
Vi har brug for det
samspil og derfor er
det ikke uvæsentlig,
hvem der på Rådhuset skal bære visionerne videre, og sikre
at der sker noget.

Der vil være nok at
tage fat på .

Vi ses den 30. oktober i Medborgerhuset.

Vi ved imidlertid at
skarpe og visionære
politikere kun viser
sig hvis de oplever
en aktiv og presserende forståelse fra
de borgere, hvis interesser, de skal varetage.

Læs også side 11.
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PROFIL

Irene Jepsen
var ansat og var formand.
Irene er ny som formand - hun blev
valgt på generalforsamlingen sidste
år - men hun er ikke ny i Naturfredningsforeningen, hvor hun har været
med i bestyrelsesarbejdet i 6 år. Det
meste af tiden som næstformand.
Irene er 64 år, men er stadig på arbejdsmarkedet, hvor hun i dag er sekretær på deltid i Dansk Oftalmologisk Selskab.
Så er hun mormor og har 3 børnebørn, som også skal passes.

Irene Jepsen er den lokale formand for
Danmarks Naturfredningsforening. Så
alene i kraft af den rolle er hun er vigtig
samarbejdspartner for os i MEC.
Danmarks Naturfredningsforening og
Miljø– og EnergiCentret har fra vi startede i 1993 været tæt forbundne. Ikke
mindst i kraft af den tidligere formand,
Carsten Vestergaard, der var med til at
stifte foreningen og i en periode også

Heldigvis bliver der også plads til at
passe arbejdet med naturen. Hun
brænder for, at vi skal passe godt på
naturen, men hun er - efter eget udsagn - ikke særligt vidende hverken
om naturens indretning, eller om
hvordan man skal passe på den. Alligevel har hun - hårdt presset - taget
opgaven på sig og er - sammen med
den øvrige bestýrelse - kommet godt
fra start.
I Miljø– og EnergiCentret har vi fortsat
de gode samarbejdende toner ved at
deles om diverse arrangementer, såsom den årlige affaldsindsamlingsdag, nattergaletur og nu den 30. oktober sammen - også med cyklistforbundet - at gennemføre et miljøvælgermøde.

VOR EGEN VERDEN

Skiftedag i MEC
Lørdag den 28. oktober kl. 12-14 er
venner af MEC inviteret til i MECs lokaler
at tage afsked med stedets daglige leder
gennem godt 24 år, Knud Anker Iversen
og hilse på hans afløser Tina Faber.
Den afgående leder siger i den forbindelse:
”Der kunne være nogen der vil give mig
en gave i anledning af afskeden. Det vil
jeg rigtig gerne have. Den bedste gave
jeg kan få, er at man betænker MEC med
et større eller mindre bidrag.

Det er der to grunde til. Jeg drikker
ikke særlig meget rødvin og har ikke
det store materielle behov ellers. Den
anden grund er at MEC trænger til
økonomisk forstærkning, og det værste der kunne ske - set med mine øjne - ville være at stedet måtte lukke
p.g.a. for ringe økonomi. ”
Ønsker man at bidrage kan det ske
via mobilepay på 72631, eller ved at
føre penge over på konto 84011548454.

Her ses de to hovedpersoner i forbindelse med at de to deltes om ansvaret for ”Test en
Elcykel”-projekt.

Tina er i fuld gang med at gøre sig klar
Alle er godt klar over at det ikke er nogen
nem opgave, som Tina går ind til fra 1.
november. Ikke desto mindre går hun til
opgaven med krum hals. Hun kommer
bl.a. som frivillig hver tirsdag og fredag
formiddag, hvor hun sættes ind i de forskellige opgaver som de viser sig.
Derudover er hun tilmeldt et lokalt lederkursus for foreningsaktive. Et kursus som
Høje-Taastrup kommune står for. Udover
at hun får bedre fornemmelse af, hvad der
ligger i en ledelsesopgave, får hun også -
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en tættere tilknytning til øvrige aktive fra
det lokale foreningsliv.
Tina har en række personlige egenskaber - udover hendes store begavelse som kommer hende til gode: venlighed,
empati, vilje til at tage fat.
Der skulle således ikke være grund til
bekymring. Tina skal nok - i samarbejde
med de rigtig mange gode folk omkring
MEC - styre det her!!

Vores egen verden

Tilbud til MECs medlemmer:

Udflugt til Spildevandscentret i Avedøre
Vi skal jo af med alle vores flydende efterladenskaber, og de
skal jo helst kunne omsættes til
noget godt, og det skal i hvert
fald ikke gøre nogen skade på
havmiljøet.
Det er udgangspunktet for en
udflugt der sker onsdag den 11.
oktober kl. 17-19 i regi af Grønt
Boligforum.
Her vil vi blive modtaget af besøgsansvarlige Stig Dalum, som
vi vise rundt og som vil fortælle
om hvordan håndteringen af vores spildevand har udviklet sig,
og hvordan de i dag også kan
trække energien ud af skidtet.
Arrangementet henvender sig til
aktive i samlede bebyggelser og til medlemmer af MEC.
Tilmelding kan ske via
mec@mec-ht.dk senest den 9.
oktober.

SKIFTEDAG I AGENDARÅDET
Agendarådet, der mødes fire gange årligt, er høringspart omkring forhold der vedrører natur og miljø i HøjeTaastrup kommune.
Ved årsskiftet 2017-2018 skal der ske nyvalg til rådet.
Det vil være anledning til at MECs repræsentation ændres således at den nye leder Tina Faber overtager
Knud Ankers plads.
Det kan dog godt ende med, at han kommer til at fortsætte i rådet, idet han kunne tænkes at være cyklistforbundets repræsentant.
Sammensætningen af det nye agendaråd kendes endnu ikke. Det ved vi først efter at der har været holdt
valgmøder.
Der vil i starten af 2018 blive annonceret, at der er valg
til agendarådet for valggrupper. Valggrupperne er afdelingsbestyrelser i lejerforeninger (2 medlemmer), øvrige
foreninger (2 medlemmer) og bylag/landsbylaug (2
medlemmer). Herudover er der gruppen af faste medlemmer, hvor der ikke kræves valg. Her melder foreningerne/råd blot ind hvem der repræsenterer. Pt er dansk
botanisk forening plads ubesat.

Susanne - ny tirsdagsfrivillig
Vi har fået en ny tirsdagsfrivillig, nemlig Susanne Frantzen. Hun er 61 år gammel og er
bestemt ikke uvant med frivilligt arbejde, idet
hun er engageret på flere måder i hendes bebyggelse Nørreby, der er en af byerne i
Torstorpbebyggelsen. Her er nu aktiv i såvel
klublivet som i den lokale bestyrelse, men
som hun siger ”Jeg har godt af at komme lidt
uden for min bebyggelse”.
Det frivillige arbejde består i at tage sig af
henvendelser til centret sidst på dagen - primært mennesker der skal hente pakke i GLSpakkeshoppen og brugere af vores reparationsværksted.
Hun har ikke været hos os mere end en lille
måned, men hun er faldet godt til og afslører
at have et godt service-gen og et godt humør.
Hun afløser Birgit Ziedoy, der stoppede som
tirsdagsfrivillig hen over sommeren. Hun har
søgt tilbage som frivillig i Folkekirkens Nødhjælps genbrugsbutik, hvor hun bedre kunne
få udfordret hendes kreative engagement.
Hun er dog stadig med i medlemskredsen og
blander sig stadig i hvad vi går og foretager
os.

Susanne passer godt ind hos os.

Vores egen verden

Vores to rollator-medarbejdere
Det er ikke alle arbejdspladser der kan
prale af at have to medarbejdere, som
har rollatoren som deres vigtigste transportmiddel. Det kan vi i MEC.
Solveig, som har benyttet dette fantastiske transportmiddel i mere end 1 år og
så Aage, der er ny i rollatorgenerationen.
Solveig, der er 79 år, har været igennem
forskellige behandlingsløb som har
svækket bentøjet og balancen. Hun har

været frivillig medarbejder hos os siden
1995.
Aage, hvis 80 års fødselsdag vi fejrede tidligere på året, har været igennem en behandling mod mavesår og kredsløbsproblemer. Han har været tilknyttet vores
værksted siden 2001.
Der er altså tale om to skattede medarbejdere som vi ikke bare giver slip på, men
havde det ikke været for rollatoren, så havde verden set anderledes ud.

Vi er stolte af vores to seje rollator-medarbejdere, Aage og Solveig.

WEB-SHOP

HANDEL MED OS I DØGNDRIFT.
GÅ IND PÅ MEC-HT.DK OG TRYK PÅ MECS GENBRUGSBUTIK.
VÆLG UD HVAD DU ØNSKER VEDR. BRUGTE MEN TESTEDE FJERNBETJENINGER, COMPUTERDELE, PRINTKORT, STRØMFORSYNINGER
M.V. .
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Medlemsudflugt:

”Guldminen” - et genbrugseksperiment
Vores næste medlemsudflugt går til
”Guldminen” der ligger sammen med
genbrugspladsen på Vadsbygade 26 i
København. Vi har dog ikke nogen dato
endnu. Alle medlemmer med mailadresse vil få invitation.
Om sig selv siger de:
”Guldminen er et laboratorium, for udvikling af nye måder at genbruge, upcycle,
reparere, redesigne og distribuere udvalgte genbrugsmaterialer. Igennem forskellige projekter arbejder vi på at udvide, inspirere og nytænke måder at genbruge ressourcer. Ved at sortere/aflevere
dit affald på Vasbygade Genbrugsstation,
kan dit affald indgå i Guldminens arbejde
for direkte anvendelse og nytænkning af
ressourcerne.
Størstedelen af det, vi i dag afleverer på
genbrugspladserne, bliver genanvendt til
nye materialer. Når Guldminen undersøger materialernes potentiale, er det for at
skabe mulighed for direkte genbrug som
et alternativ til en tung genanvendelses
proces.

Så er der mostpressesæson
Nu begynder æblerne at falde af træerne og hvis ikke sneglene skal tage dem,
så må vi jo selv redde dem.
Det kan vi f.eks. gøre ved at mose saften ud af dem og nyde de friske mostdråber.
Det er i hvert fald ideen bag, når vi i
MEC lejer vores mostpresse ud. Vi tager
75 kr pr døgn 150 kr for en weekend
(200 kr i depositum).
Der kan godt være run på den, så det er
nok en god ide at lave en forhåndsreservation.
Ring på 43 30 42 00, så tjekker vi om
den er ledig.
Reglen siger at 10 kg æbler bliver til 5
kg saft.

Dagligt huser Guldminen 12
”Guldgraverinitiativer” som er dedikeret til en
gradvis omstilling af vores lineære ressource anvendelse – producer, køb og smid væk
-, til en cirkulær økonomi, hvor ressourcerne
og råstofferne indgår i værdikæden igen og
igen.
Guldminen er et eksperiment startet af Teknik- og Miljøforvaltningen, Enheden for Bæredygtighed i Københavns Kommune og er
et samarbejde med de 12 Guldgraverinitiativer samt Amager Ressource Center der driver byens genbrugspladser.
Sammen høster de vigtige erfaringer om
hvilke genbrugsprodukter, de kan skabe ud
af materialerne, og hvordan vi kan indrette
og drifte genbrugspladser i fremtiden, så der
bliver mulighed for mere genbrug og innovativ udnyttelse af ressourcerne. Det er et eksperiment og vi forventer, at det vil føre til at
der opstår erkendelser undervejs, som vi
ikke er i stand til at forestille os på nuværende tidspunkt. Projektet kører frem til december 2018.”
Læs mere her http://www.guldminenkbh.dk/

Udspil og medspil

God stemning omkring den kødfrie spise
Vegetaraftnerne foregår normalt sidste
onsdag i måneden i lokalerne hos Værestedet Paraplyen på Kingosvej, I august
var de imidlertid flyttet til Naturplanteskolen ved Reerslev.
Det betød lidt logistik med samkørsel, men
det endte alligevel med at 22 mennesker
fik en rigtig god aften hos Aiah Noack og
hendes mange planter - og hendes særlige salatanretning - fantasilater. En salat
baseret på en række spiselige blomster og

stauder. Dertil to forskellige supper som også
faldt i god smag.
Næste kødfrie arrangement foregår så igen i
lokalerne på Kingosvej 26A onsdag den 27.
september kl. 18.
Ønsker man at deltage kan det nås endnu.
Man skal tilmelde sig via Miljø– og EnergiCentret på mail mec@mec-ht.dk eller helst
ved at møde op og forlods betale de 40 kr
som det koster.

Før suppen blev sat til livs var der rundvisning på Naturplanteskolen.

Åbningstider frem til november 2017:
Torsdag og fredag kl. 11 – 18.
Lørdag, søndag og helligdage kl. 11 – 16.
Læs mere på www.naturplanteskolen.dk. Her kan man læse om
de mange kurser der afholdes.

8

Udspil og medspil

Kort ang. MEC og
omverdenen
50 besøgende fra Grøn Omstillingsgruppe fra Næstved på besøg den 16. september. Vil høre om foreningen i almindelighed og om vores reparationsværksted i
særdeleshed.
Arrangementet sker i Kulturcentret.
Introduktion vedr. trafiksikkehed til og fra
skolen for nye forældre på Borgerskolen,
Skt. Pauls Skole, Vestegnens Privaskole
og Hedehusene skole.
Besøg i Svendborg Frivilligcenter—
Mennesker mødes - for at inspirere til reparationsaktivitet i Svendborg.
Besøg fra Sierra Leone af Kelfala Kamara, direktør på Masanga Hospital i forbindelse med MECs engagement i Masanga.dk foreningen.
Henvendelse fra Høje-Taastrup Gymnasium. Kan I hjælpe os med 60 cykler til en
medarbejderdag? (Vi gjorde hvad vi kunne men nåede slet ikke de 60)
Så er det uddelingsdag for ”Verdens
Bedste Nyheder” . Konstruktive nyheder
fra hele verden med støtte fra Danida.
Bladet blev uddelt til togpassagerer på
Høje Taastrup station den 8. september.
Indsats ved Taastrup Station for at få flyttet cykler, der flød uden for stativerne
ved Hovedgaden så de kom i de i faste
stativer ved selve stationen.
Vi har måttet stoppe salget af vaskebolde
(vask uden brug af vaskemiddel). Årsagen er at flere af boldene skiltes ad og
kuglerne flød ud i vaskemaskinen.
Søndag den 1. oktober kl. 10-16 er der
høstmarked hos vores gode samarbejdspartner Naturplanteskolen på Stærkendevej 177. Man kan læse mere på
www.naturplanteskolen.dk.
Invitation af de politiske partier til politikertræf på Axeltorv fredag den 6. oktober.

Positiv modtagelse af
Positive Nyheder
Den 16. august var det 1 år siden det første
søndagsbrev udkom med opsummering af
ugens positive nyheder bragt på
www.positivenyheder.dk.
I den forbindelse fik de nu 180 abonnenter
en venlig hilsen med ønske om at de bidrager til dækning af de udgifter som er forbundet med drift af hjemmesiden. Udover
webhotellet er det diverse abonnementer på
udenlandske nyhedsmedier der har fokus
på det inspirerende og opmuntrende. Det
omfatter såvel digitale som papirbårne nyhedskilder.
17 mennesker har i den forbindelse bidraget med 3170 kr. Disse penge dækker fint
de løbende udgifter og vil således også bruges til en opstramning af hjemmesiden således at man nemmere vil kunne søge på
gamle nyheder i en kategori.
Vi er glade og taknemmelige for denne opbakning og for de flere positive hilsner der
fulgte med pengene.
Arbejdet vil fortsætte uanfægtet idet den nu
snart forhenværende leder bruger og vil
fortsat bruge frivillige timer på at støve nyheder op.
Fredag den 8. september om morgenen
var en lille aktionsgruppe fra MEC på Høje Taastrup station for at uddele
”Verdens bedste Nyheder”. En lille avis
der fortæller om de 17 verdensmål og
hvad der sker af godt i den forbindelse.
Vi har ekstra eks. af bladet i MEC.

Reparation

Mikkel har asperger
og er praktikant
AspIT er en uddannelsesinstitution rettet mod unge mennesker
der kæmper med aspergessyndrom (betydelige vanskeligheder med social interaktion
og nonverbal kommunikation ).
Når man har asperges har man
typisk kompetancer der kan komme i spil i forhold til at håndtere
computere og IT-kommunikation.
Det er baggrunden for at MECs
IT-værksted her i efteråret har
lavet en aftale om at få Mikkel i
praktik så han kan indgå i et
team med Christophpher og Michael.
Praktikken løber frem til den 12.
oktober 2017.

Bruno er straffet og er samfundstjener
Bruno fra lokalsamfundet har været på kant
med loven, men kunne slippe med samfundstjeneste i 30 timer.
Sådan nogen kan vi god lide. Det er høflige,
anstændige, ordentlige og ydmyge mennesker
man kan lave en aftale med.
Bruno hjælper os med alt forefaldende. Den
vigtigste opgave er dog at sørge for system på
vores værksted, hvor vi har ca. 1000 kabler
(det siger Ejner) som det vil være godt at få sat
i system. De repræsenterer faktisk en værdi dels for os der kan sælge dem - dels for brugerne der måske ellers kan få svært ved at få
dem, eller skal betale meget mere end hos os.
I størsteparten af vores eksistens har vi haft
samfundstjenere. Det kan vi på det stærkeste
anbefale andre institutioner og foreninger at
gøre brug af.

Der er stigende interesse også for vores PC-reparationsværksted. Vores to PC-nørder,
Michael S og Christophpher er ved at få et ry for deres dygtighed.
F.eks. fik Michael en flaske vin af en kunde der forgæves havde haft computer til reparation hos PC-Servicegruppen, og hvor Michael i første forsøg lykkedes.
Eller Christophpher der har ry for at være god til at forklare kunderne hvordan de betjener
deres computer. F.eks. Her hvor Lise Øgård har en længere liste med spørgsmål som
Christophpher svarer på.
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Vælgermøde om natur, miljø og mobilitet
Mandag den 30. oktober kl. 19-21 er der
vælgermøde i Medborgerhuset. Det er Miljø– og EnergiCentret der - sammen med
Danmarks Naturfredningsforening og
Dansk Cyklistforbund - står for et vælgermøde hvor det er naturen, miljøet og grøn
mobilitet der er i centrum.
Alle politiske partier er inviteret til at deltage. De skal inden den 15. september tilkendegive hvorvidt de sender en repræsentant. Derefter skal arrangørkredsen
træde sammen og finde ud af præcis hvordan aftenen skal afvikles.
Ved redaktionens slutning har Socialdemokratiet, Konservative, Dansk Folkeparti
og Alternativet meldt deres ankomst.

Der er dog en ting der ligger fast, nemlig
at Jens la Cour fra DN skal indlede arrangementet med at se på kommunen udefra og sammenligne med øvrige kommuner. Han vil bl.a. komme ind på kommunen som klimakommune og kommunens
forvaltning af dens naturkapital

Årsmøde i DN
Mandag den 30. oktober kl.
18-19 holder DN årsmøde i
Medborgerhuset ifølge foreningens vedtægter (1 time
før vælgermødet).

Ren By for fuld skrue
Ren By initiativet, der har til
huse i MEC, går til den to
gange endnu, før vi holder
vinterferie.
Første gang er onsdag den
20. september hvor vi går
til den kl. 15 i Fløng, med
mødested ved REMA 1000
og kl. 17 med mødested
ved Circle K servicestationen ved Kuldyssen.
Begge steder varer aktionen ca. 1 1/2 time og slutter
med efterskyl og evaluering.
Også i oktober er der aktion. Denne gang er det tirsdag den 10. oktober. Hvor
aktionen i Taastrup skal
foregå, er ikke afklaret endnu. Hvis nogen har gode
ideer til hvor der er mest
skrald at komme efter, er vi
modtagelige.
Der er faktisk også en aktion mere, nemlig lørdag den
2. december kl. 12-13.
Denne gang slutter aktio-

nen bare med en julefrokost.
Sådan er Ren By aktionerne tænkt. Det handler om
at få skidtet samlet og så
ellers have det hyggeligt.

Ren By aktionerne sker i
samarbejde med HøjeTaastrup kommunes driftby, idet de efter hver en
aktion kontaktes, og så
henter de det indsamlede.

Sådan så der ud sidst, da vi havde været på aktion ved
Kuldyssen.
Der er i reglen nok at komme efter på de kanter.

Udspil og medspil

En tryllekunstner drager videre
Rami startede hos os den 1. februar. Vi
ansatte ham udelukkende på hans glatte
ansigt og det faktum at han i Damaskus
havde haft eget elektronikværksted i 13 år,
og således måtte formodes at vide noget
om elektronik. Normalt, når vi tager nye
ind, sker det på basis af en praktik, men da
Rami stod for at falde for 225 timers reglen
besluttede vi at ansætte ham med det
samme.

Vi er stolte over at have hjulpet Rami videre ind på det danske arbejdsmarked,
men der er ingen tvivl om at vi savner
ham. Hans store kompetence, men så
sandelig også hans rare og fremkommelige væsen.

Vi blev ikke skuffede. Det var en sand tryllekunstner vi fik ind. Det ene TV efter det
andet fik han tryllet liv igen. En af gangene
udelukkende med hjælp af 3 millimeter
tape.
Uanset hvad havde vi ikke mulighed for at
ansætte ham på fuld tid, og da ambitionen
er at han skal være selvforsørgende måtte
vi den 25. august vinke farvel til ham igen.
Han er nu startet i praktik med forventning
om ansættelse hos Servicegruppen, der
reparerer TV på garanti og forsikring.
En ansættelse, der vil ske på basis af anbefalinger fra os.

Vi har brug for flere frivillige
Det er ingen hemmelighed! Når vi har et
velfungerede reparationsværksted som
folk taler pænt om - og som reparerer til
en overkommelig pris, så hænger det
sammen med at grundstammen består
af kompetente frivillige, der ikke trækker
på lønkontoen.
Det er heller ingen hemmelighed at vi er
meget bagud. Vi har venteliste på op til
fire måneder på reparationer.
Vi har således brug for nye friske folk meget gerne folkepensionister med
hænderne skruet rigtig på, som godt vil
hjælpe os.
Lønnen vil være at man kan indgå i et
godt team, får spændende udfordringer
med at få skidtet til at virke igen, og får
alt det kaffe man kan bælle i sig.
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Som frivillig står man i første række når der
er sommerfest, julefrokost og diverse medlemsarrangementer.
Kender du nogen der kunne tænkes at være interesserede hører vi rigtig gerne fra
dig.
Alle frivillige - uanset kvalifikationer—får en
prøveperiode hvor begge parter (uforpligtende) tjekker om det kunne være noget.
Ring gerne på tlf. 43 30 42 00 så laver vi
en aftale.

Udspil og medspil

Nomineret til
foreningsprisen i
2017
Miljø– og Energicentret er
nomineret til at få foreningsprisen for 2017. Prisen er på
25.000 kr. Der er også 2. og
3. pris på henholdsvis
10.000 og 5.000 kr.
Om indstillingen af MEC
hedder det :
”Miljø- og EnergiCentret i
Høje-Taastrup er indstillet for
deres utrættelige arbejde for
at bedre miljøet og fremme
genbruget i kommunen. Centret støtter dem, der støtter
miljøet. Aktiviteterne er mangeartede; der repareres over
300 forskellige produkter,
som ellers ville være kasseret og smidt ud. De hjælper
folk med at etablere haver,
så de kan blive selvforsynende med økologiske fødevarer. Hvor der er brug for at
fremme miljøet, der er Miljøog EnergiCentret.”
Der er indstillet fire andre
foreninger til samme pris:
Det er Taastrup Lunge forening, Teen Challenge
(indsats for unge stofmisbrugere), TIK Bueskydning og
Springcenter Nærheden.
Alle fem har fået lavet en
lille præsentationsfilm, som
vises ved prisfesten.
Fredag den 29. september
om aftenen afgøres det ved
en fest i ”Taastrup Teater og
Musikhus” hvem der får prisen.
Tilmelding sker via h ps://

goo.gl/dhLzTb

Grøn salon i vælten
Grøn Salon er en certificeringsordniing som MEC har
ansvaret for, og som Pia
Gade bestyrer.
Alle saloner der er med i
ordningen er nu kontrolleret
og der er tid til at være ekspansiv.
Flere må med og ordningen
må udbredes til flere lande.
Et af de steder hvor frisører
har taget mest hjerteligt
imod ordningen er Norge.
Her er en af de grønne frisører i gang med at overbevise den norske miljøstyrelse om at ordningen skal have statens anerkendelse.
Grøn Salon-ordningen har
tidligere eksisteret i en udvandet form i Norge, men er
i 2017 indført efter dansk
model, dvs. med medlemsskab, kursus og årlig kontrol. Indtil videre er i alt 11
saloner certificeret i 2017.
En frisør fra Lima i Peru, har
været i Danmark for at lære

om Grøn Salon, er i fuld gang
med at undersøge hvordan hun
kan starte sin egen grønne salon med de rigtige produkter og
med certificering fra Danmark.
Salon Green Lush i Brisbane i
Australien har været på kursus
i Danmark for to år siden og er
certificeret af Grøn Salon. Hun
er nu ved at lave en ny certificeret salon i Sydney. Frisøren,
som også importerer en del af
sine grønne produkter fra Salon Zenz i Danmark, er ved at
tage initiativ til et net-baseret
kursus hvor Johan Galster, der
er ordningens initiativtager og
kemiekspert, skal undervise.
En af leverandørerne af grønne
hårprodukter er nu godkendt til
at kunne bruge Grøn Salonlogoet på sine produkter.
En vigtig del af certificeringen
er at holde øje med, at der ikke
er nogen der greenwasher deres produkt og påstår det er
mere miljøskånsomt end det i
virkeligheden.
For at få luget ud
har Johan Galster
flere anmeldelser
liggende i Miljøstyrelsens kemikaliekontor, hvor
han klager over at
et produkt ikke
lever op til det, de
sælger det for.
Der er nok at se
til. Vi er stolte
over at være en
del af et initiativ
der konstruktivt
arbejder for en
renere frisørbranche. .

Udspil og medspil

Alle de, der var interesserede ...
En række personer og organisationer har vist interesse for at de skulle lave noget
lignende det vi laver i vores værksted.
Kunne de overhovedet bruge de råd de fik og er der sket noget efterfølgende? Vi har
kontaktet dem og her er hvad de der responderede svarede:
Maria fra Lollands ungdomsskoler
var meget begejstret efter at have set
noget om os. Det blev dog ikke til noget,
da hendes chef ikke havde samme begejstring.

igang med at søge midler til ombygning og
indretning af 600 m2 bygning. Vi har kontakt med Ældre Sagen som gerne vil være
samarbejdspartner. Jeg vil gerne have lov
til at vende tilbage til jer.”

Anne-Mette fra Faxe kommune ville
gerne have en flygtning i praktik hos os.
Vi henviste til Affald Plus i Næstved,
men det blev ikke til noget da de offentlige transportmidler ikke korresponderede, og fordi han efter 7 måneders ventetid ikke kunne få godkendt det kørekort
han havde fået i Syrien.

Dorthe fra Lejre er i tæt dialog med Lejre
Kommune, men der er endnu ikke konkrete
projekter på tegnebrættet.
I Roskilde er hun- sammen med en kollega
- i gang med noget de kalder ”genskab”.
Her upcycler de bl.a. møbler der er smidt
ud på genbrugsstationer. Læs mere på
www.genskab.nu.”

Christina fra et klubsamarbejde i Albertslund havde en god plan, men så
blev hendes kollega syg, og så blev det
ikke til noget. I den mellemliggende periode er der sket en omorganisering så
der ikke er tid til den slags.

Mette fra Vedvarende Energi i Århus har
fået bevilling fra Veluxfonden pr. 1. december til at arbejde med styrkelse af reparation i en række landdistrikter (Stevns,
Samsø, Fåborg Midtfyn og Randers ). Det
skal ske med basis i pensionister og i samarbejde med bl.a. Ældre Sagen. Hun og en
kollega vil komme til en videre drøftelse
med nogle af medarbejderne i MECs værksted.

Bente fra Bornholm siger: ”Det har
gået lidt langsomt. Men vi er lige nu gået

Efter besøg i Nødebo Bæredygtigt:
Palle og Arne gør
det som andre
bare snakker om.
De reparerer på
livet løs i en kælder i Nødebo.
De har lavet 150
reparationer og
folk er lykkelige
for deres hjælp.
Læs mere her
http://
nyheder.tv2.dk/
samfund/2017-0424-to-pensionisteri-en-kaelder-harlavet-150reparationer-forbare-2500-kroner
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Lokal økologisk andelsjord

Miljø- og EnergiCentret
tager også imod

Lørdag den 23. september er der åbent hus
på Højbakkevej 3 ved Reerslev kl. 10-11.
Der er tale om et helt særligt Åben hus arrangement,,
idet der her er mulighed for at gæsterne kan se hvad
det er for en ejendom som lokale kræfter fra Miljø- og
Energicentret og Naturplanteskolen drømmer om kan
blive et sted for produktion af lokale fødevarer.
Aiah Noack fra naboejendommen, Naturplanteskolen,
vil være til stede, vise frem og fortælle om visionerne.
Vi mærker en stigende interesse for, at de økologiske
fødevarer skal produceres så lokalt som muligt, og her
er endelig en chance.
I første omgang leder vi efter nogen der kunne have
mod på at flytte ind på ejendommen, for at passe den
og være ansvarlig for dyrkning.
Samtidig leder vi efter folk fra oplandet (bredt defineret)
der kunne være interesseret i at aftage grøntsagerne og evt. være med til at passe nogle af grøntsagerne.
Ejendommen der skal sælges til oktober, er i øjeblikket
ejet af Naturstyrelsen og er i forvejen omlagt til økologi.
Ønsker man at vise sin interesse for løbende at blive
informeret og evt. at blive andelshaver, sker det ved
indbetaling af 100 kr til mobile pay 72631 eller reg.
8401 kt. Nr 1108358 med angivelse af navn og kontaktdata.

∗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

Taastrup C og trafikken
Når et nyt byområde skal planlægges er det altafgørende at en fremtidssikret trafikplan tænkes ind fra starten. Sådan er meldingen fra Agendarådets arbejdsgruppe for
Bæredygtig transport.
Når et nyt byområde skal planlægges er
der en række hensyn der skal tages og
interessehensyn der skal vejes op mod
hinanden.
Et af disse hensyn - i den kommende bydel der forbinder City 2 og Høje Taastrup
station - vil være trafikken. Hvor meget
skal der tages hensyn til bilerne og deres
parkeringsmuligheder og hvor meget skal
der sikres grønne områder? Jo mere det
ene fylder jo mindre er der af det andet.
Ekstra interessant bliver det når en af de
nye bebyggelser, der skal etableres er et
udflyttet rådhus, hvor der gennem årene
er sket en udbygning af parkeringspladser, og hvor en analyse viser at godt halvdelen af de bilende medarbejdere bor inden for kommunegrænsen.
Set fra den enkelte medarbejders vinkel
skal de have den ret, men set fra et helhedssyn, vil det være klogt at forberede

medarbejderne på at de - specielt de lokale skal altså finde andre transportmuligheder. Tager man ikke cyklen vil det nye rådhus være
placeret tæt ved offentlig transport - bus og
tog.
Et særligt forhold er at Høje-Taastrup kommune har en sundhedsprofil hvor netop cykling og
bevægelse indgår med stor vægt.
Det ligger således lige til højrebenet at der—
når den nye by planlægges - fra starten tages
hensyn til at privatbiler og parkeringspladser
får en tilpasset og begrænset dominans.
Det skal i øvrigt siges at i det nye byggeri på
Skjebjerg alle, er der allerede tænkt ind i færre
p-pladser begrundet i stationsnærheden.
Netop trafikplanlægningen og den nye bydel
har en høj prioritet arbejdsgruppen for Bæredygtig transport som Agendarådet har nedsat
og herfra vil der komme spørgsmål og forslag
til kommunen.

Natur og friluftspolitik i Høje-Taastrup
Høje-Taastrup kommune
er i gang med at få formuleret en ny og tidssvarende natur– og friluftspolitik.
Som indledning til udkastet er nævnt kommunens vision:
”At være anerkendt for
sine rammer, der giver
borgerne mulighed for høj
livskvalitet og det nære liv
i by og natur. Her er der
mange muligheder for
bevægelse og aktivitetbåde for den enkelte og
for foreningslivet”
Visionen skal realiseres i
et fællesskab mellem
centrene, byråd, borgere,
virksomheder, foreninger
og organisationer i kom-
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munen.
Planen blev præsenteret
på Agendarådsmødet den
31. august. Efterfølgende
skal borgerne inddrages
for gode input i løbet af
efteråret.
I marts 2018 kommer den

så til endelig politisk behandling i byrådet og skal
så i endelig høring inden
planen er definitiv færdig i
maj 2018.
Der er p.t. ikke fastlagt
datoer for hvornår borgerne skal høres.

Udspil og medspil

Den blå container - hvad skal ske ?
Administrationsbygningen fra det nedlagte VEGA-forbrændingsanlæg - kaldet
”Den blå container” står tom på 14. år.
Den har aldrig været brugt siden VEGA
fusionerede med Vestforbrænding.
Det kan vi, der arbejder med miljø og
genbrug godt få noget ondt i r…. af.

dækning af driftudgifterne?”. Det har vi stadig ikke fået svar på.
Vores henvendelse har så åbenbart fået
den konsekvens at Vestforbrænding har
leveret bygningen videre til en ejendomsmægler, som så - godt 13 år uden held igen skal forsøge at finde nogen der vil leje.

Det er baggrunden for at vi før sommerferien kontaktede Vestforbrænding, for at
høre om vi måtte se lokalerne og høre
om ikke vi kunne få lov at arbejde for huset som et grønt iværksætterhus. Et sted
hvor folk, der vil arbejde med bæredygtighed og genbrug vil kunne få et billigt
kontor og fællesarealer, og mulighed for
gensidig at inspirere hinanden.

Vi afventer spændt om det virkelig nu - hvor
vi andre presser på - skulle lykkes Vestforbrænding at finde en lejer der vil betale
markedslejen.

Det blev umiddelbart taget pænt imod.
Lokalerne fremstod i så god en stand at
man ville kunne flytte ind dagen efter.

F.eks. er der i Eskildstuna i Sverige lavet et
genbrugssupermarked Re-tuna, hvor de
istandsætter og sælger ting der ellers ville
være blevet kasseret.

Betingelsen for at vi vil gøre en indsats
for at lokke potentielle iværksættere til, er
dog at de kan få lejemålet billigt. Det kan
de kun hvis vi kan få en aftale med Vestforbrænding om at vi de første tre år kan
nøjes med at betale for driftudgifterne.

Sagen får ikke lov at dø i synden.
Vi benytter ventetiden på at afdække hvad
er der af erfaringer andre steder fra, som vi
måske kan bruge.

Vi havde møde med borgmester Ziegler
og teknisk direktør Jørgen Lerhard som
også syntes godt om ideen og var villige
til at lægge et godt ord ind hos Vestforbrænding.
Siden har sagen så ligget hos Vestforbrænding, der ville undersøge det juridiske: ”Kan en offentlig ejet virksomhed
tillade sig at leje ud til private kun mod

Retuna supermarked er markant større end
det vi vil kunne lave i den blå container,
men der er interessante elementer der går
igen:
Nærhed til lokal genbrugsplads og mulighed
for at oparbejde og sælge ting, der ellers
ville være blevet kasseret eller brændt.
Man kan læse mere om initiativet på
www.eem.se.

Transport

Alle børn på cyklerne
1588 elever er i år tilmeldt Alle Børn Cykler
kampagnen der løb af stablen i uge 36 og
37. De fordeler sig på 8 folkeskoler, hvor
Torstorp skole og Sengeløse skole er de
skoler der har leveret flest deltagere.
Kampagnen, der koordineres fra Dansk Cyklistforbund med støtte fra Trygfonden, har til
formål at få flest mulige elever på cyklerne.
Hver dag registrerer klassens lærer hvor
mange af eleverne der har husket at komme
på cykel og husket cykelhjelmen.
De flittigste klasser deltager i en konkurrence om nye SCO-cykler til alle elever.
Der er også lokal opbakning til konkurrencen idet den flittigst cyklende klasse i kommunen idet den flittigst cyklende klasse der
har styr på cykelhjelmen får overrakt en vandrepokal af borgmesteren og 1000
kr til klassekassen.
Det sker den 25.
oktober. Her er
den lokale Vestegnsafdeling af
Cyklistforbundet
samarbejdspartner.

På cykel til bageren
Søndag den 24. september om morgenen er dagen hvor kunderne der kommer
til ”Byens Bager” i Hedehusene belønnes
i form af rabat.
Alle får de en rabatkupon på 10 kr når de
handler i butikken.
Det er Cyklistforbundet og MEC der - i
samarbejde med bageren - står bag aktionen.
Aktionen der er en årligt tilbagevendende
begivenhed har til formål at få opmærksomhed rettet mod de mange små ture,
der egentlig lige så godt kunne foregå på
cykel. Netop når en bil varmes op bruger
den ekstra meget CO2.
Bilen er til de lange ture er parolen hos
samarbejdspartnerne.

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

Susanne Frantzen

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

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

Niels Mikkelsen

Elektronikreparation

Mandag og fredag kl. 9-16

Christophpher Lindebjerg

PC-reparation

Tirsdag og torsdag kl. 7.30-12

Jens Ole Gregersen

Elektronikreparation

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

Torsten Michaelis

Elektronikreparation

Onsdag og torsdag kl. 12.30-15

Arne Hede Jørgensen

Elektronikreparation

Onsdag kl. 12-15

Hans Jespersen

Elektronikreparation,energivejledning

Onsdag kl. 13-17

AbdulHamid

Elektronikreparation

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

Mikkel Kisling

PC-reparation

Tirs og tors kl. 11-16

Tuncer Özkan

Elektronikreparation

Lørdage kl. 10-14

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

HVAD SKER I OG OMKRING
MILJØ- OG ENERGICENTRET I
September-december 2017
Onsdag 20.9. kl.
15 og 17: Ren By
aktion i Fløng og i
Taastrup.

Uddeling af årets
foreningspris i Taastrup Teater– og
Musikhus.

Lørdag 23.9. kl.
10-11: Åben hus
på Højbakkevej 3
(mulig andelslanbrug).

Søndag den 1. oktober kl. 10-16:
Høstmarked på Naturplanteskolen,
Stærkendevej 177

Søndag 24.9. kl. 6
-9.30: Cykel til Bager aktion ved
”Byens Bager i Hedehusene”.

Onsdag den 11. 10.
kl. 17-19: Udflugt til
spildevandscenter
Avedøre (Grøn Boligforum/MEC).

Onsdag 27.9. kl.
18: Vegetaraften i
Paraplyen, Kingosvej 26A

Lørdag den 28. oktober kl. 12-14.
Skiftedag i MEC
hvor Knud Anker
stopper og hvor Tina
Faber tiltræder som
daglig leder.

Fredag den 29.
september kl.
19.00:

Tirsdag den 30.10
kl. 19-21: Valgmøde
om miljø, natur og
mobilitet i Medborgerhuset.
Onsdag den 31.10.
kl. 18: Vegetaraften
i paraplyen, Kingosvej 26A.
Tirsdag den 21. november: Valg til byråd og regionsråd.
Lørdag den 25.11.
kl. 13: Julefrokost
for alle MEC-aktive
Lørdag den 2.12 kl.
13: Julefrokost for
alle Ren By aktive.

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 ligger på
Høje Taastrup Boulevard 54.
Der er åbent dagligt
kl. 9.00 – 17.00,
lørdag kl. 10.00 – 14.00
Miljø– og EnergiCentret
er en forening, hvor formålet er at understøtte
en bæredygtig hverdag
på et økologisk forsvarligt grundlag.
Ud over for medlemmernes kontingenter og indtægter i centret, drives
foreningen med støtte fra
Høje-Taastrup kommune,
deltagelse i diverse projekter, en række lokale
boligselskaber, HøjeTaastrup Fjernvarme samt ved at løse konkrete miljøopgaver efter regning.

