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LEDER

…...25 år med bæredygtig succes
Da vi i 2013 fejrede 20 år, gjorde vi det med en ”lad 1000 solsikker blomstre” aktion, samt
udgivelsen af pjecen ”20 særligt udvalgte fiaskoer”.
Vi lærte af fiaskoerne, så nu vil
jeg sige vi har 25 succesrige
år, hvor mange forskellige
blomster har fået lov til at
blomstre. MEC har ikke altid
kun været den fine ædle
blomst, så vores gave til jer
alle er her ved 25 året en pose
vilde engblomster, som kan
give inspiration og vellyst.
MEC udspringer af et engagement om energi og miljø, og vi
har gennem årene været på en
rejse, så det snævre faglige er
gennem årerne styrket med
bæredygtigt, socialt engagement. Vi beskæftiger folk på
kanten af det økonomisk rentable marked og gør en borgernær kvalitetsindsats med
genbrug og reparation.
Det faglige er det sidste år også blevet styrket med bofællesskabet med Energitjenesten.
Vi reparerer som aldrig før. Vi
har solide reparatører, som får
megen ros rundt omkring. Vi er
med i et landsdækkende reparationsnetværk, og gennem
årerne er værkstedet blevet
omtalt her og der. Så meget at
ikke kun ting til reparation
kommer gennem døren, men
vi får også besøg og henvendelser fra andre kommuner,
borgergrupper etc. som ønsker
at etablere noget lignende.

MEC er sekretariat for flere
foreninger. Vi samarbejder
med mange lokale foreninger
og er med i debatskabende
aktiviteter i Høje Taastrup. Alt
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det fortsætter vi med.
Når vi stadig er på landkortet og
har rimelig gang i lidt af hvert, så
hænger det ikke mindst sammen
med, at der er en solid kreds af
folk der i hverdagen sørger for at
tingene fungerer – enten som
ansatte eller som frivillige.
Det gør ikke den store forskel.
MEC er meget taknemmelige for
den hjælp og det engagement
som alle lægger her på stedet.
Alle disse succeser bliver lige nu
i festens stund overskygget af, at
det kommunale budgetforslag for
2019 indeholder en fjernelse af
vores driftstilskud.
Et tilskud som dækker husleje og
koordinering/ledelse. Som socialøkonomisk virksomhed med et
bæredygtigt formål er det en
umulig opgave at være en kommerciel økonomisk succes, som
kan betale for virksomhedens
basale omkostninger.
Min opfordring er derfor til jer,
der læser dette – gør jeres stemme gældende i kommunens debat – så den truende fiasko bliver
vendt til en fortsat succes.
MEC gør en forskel, er bæredygtig og en gevinst for borgerne i
Høje Taastrup. Lad engblomsterne blomstre.
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Ann Vikkelsøe
der fik lavet ”Vandsparehåndbogen”,
der udkom i 1992, og som var den første af slagsen. Bogen udkom - som
den eneste af OVE’s Forlags bøger - i
20.000 eksemplarer.
En anden perle er arbejdet i ECOcityprojektet på Nørrebro, hvor hun udarbejdede en række grønne regnskaber
for bydelen, boligforeninger og institutioner.
En tredje perle var, da hun og KMEK
lavede den bedste miljømesse hun
kan erindre; ”Det grønne Spor” i Øksnehallen i 2000, hvor der var alt, hvad
hjertet kunne begære. En udstilling,
der slet ikke fik den opmærksomhed,
den fortjente.
Der kunne nævnes mange flere perler
fra et meget alsidigt og spændende liv
i den københavnske miljø– og energibevægelse.

Det er en af de seje pionerer i energibevægelsen, som vi har fået i huset, i og
med Ann Vikkelsø er flyttet ind hos MEC
sammen med resten af Energitjenesten
Øst.
Ann har været med hele vejen. Hun
startede som frivillig i OVE (Organisationen for Vedvarende Energi) og var
med til at starte Københavns Miljø- og
Energikontor (KMEK) i 1987 i en kælder
på Østerbro i København. Her kunne
hun gøre brug af den uddannelse til
energiingeniør, hun var i gang med.
Siden er hun blevet hængende i det københavnske med en afstikker til Holland,
hvor hun i 5 år var en del af det europæiske aktivistmiljø med fokus på bæredygtighed og energi.
Broget energi-liv
Når hun ser tilbage på sit brogede liv
med energibevægelsen, er der en række perler på snoren, som hun vil fremhæve.
F.eks. Er hun stolt af, at det var hende

Som en del af Energitjenesten Øst i
Høje Taastrup arbejder hun med emner som energitjek af boliger og virksomheder, undervisning, administrativ
styring og effektvurdering af energispareindsatsen.
Det er dog ikke grøn bæredygtighed
det hele.
Så er der fritiden
Ann laver frivilligt arbejde i Sydhavnen
hvor hun bor, og her understreger
hun, at det kun undtagelsesvis skal
handle om det, hun arbejder med til
dagligt. Her er hun bl.a. bestyrelsesmedlem i Karens Minde Kulturhus,
hvor de arbejder med kunst og kultur,
og så sidder hun som formand for ”Det
grønne Knæ”, der arbejder for at bevare de grønne arealer.
Hun giver åbenlyst udtryk for at være
glad for at være en del af miljøet i
MEC. ”Det er skønt med de mange
frivillige og reparationsværkstedet. Vi
supplerer hinanden rigtig godt. Vi har
en faglig ballast, som fint supplerer
den mere brede vinkel som MEC har.”

VOR EGEN VERDEN

Så blev MECs første 25 år fejret
v/ Tina Faber, Centerchef
Endelig kom dagen hvor Miljø-og Energicentret i Høje Taastrup kunne fejre sit 25års jubilæum. Mandag den 3. september
markerede MEC dagen ved en udendørs
reception med kaffe og dejlig lagkage.
Dagen igennem havde man forberedt sig
på at byde venner af huset, forretningsforbindelser, samarbejdspartnere, politikere, frivillige og borgere velkommen.
Solen skinnede fra en klar himmel, da
den nye centerchef bød velkommen og
snart bød dagen på taler fra bestyrelsesformand, Mads Peter Schreiber og Tina
Faber. Knud Anker roste og hyldede stedets nytilkomne chef, så hun blev helt
rørt.
MEC vil gerne takke alle som kiggede
forbi og var med til at gøre denne eftermiddag ekstra festlig.

Tusind tak for alle gaverne og tak fordi i
stadig støtter op om os. Tak til Knud
Anker for i sin tid at sætte MEC skibet i
søen, vi håber at huset skal opleve
mange fødselsdage endnu.
Dagen sluttede med at alle de fremmødte gæster fik en gave med på vejen, som tak for mange års støtte til Miljø- og Energicentret. Vi håber på solid
støtte mange år endnu.

Status på et livsforløb
I samarbejde med Lokalhistorisk arkiv og Biblioteket er der
onsdag den 26. september kl. 15-17 et arrangement på Taastrup Bibliotek hvor MECs tidligere leder Knud Anker Iversen,
fortæller om sit spændende liv herunder tiden i MEC.
Gratis billetter kan afhentes på biblioteket eller bestilles via
https://bibliotek.htk.dk/
4

VOR EGEN VERDEN

Reception for Energitjenesten den 21.
Velkomstreception for energitjenesten - veloverstået
Tirsdag den 21. august fejrede vi, at Energitjenesten Øst er flyttet fysisk ind på MEC.
Det var fint fremmøde og fine taler ved den
daglige leder Tina Faber, bestyrelsesmedlem
Mads Peter Schreiber og Ann Vikkelsøe,
energiingeniør i energitjenesten øst.
Der var dækket op foran MEC med bobler,
snacks og slik mellem 15.00 og 17.00, og
gæsterne så ud til at hygge sig.
Vi er rigtig glade for at Energitjenesten er
flyttet ind på MEC, da det giver nye muligheder for sparring omkring bæredygtige løsninger og booster fagligheden på MEC.
Tina F.

Sommerfest den 25. august
Lørdag den 25. august fejrede MEC sine
medarbejdere og frivillige med en dejlig fest i
haven hos stedets daglige leder.
Festen startede med kaffe og gammeldaws æblekage i haven, inden det for alvor trak op til
uvejr.

Inden regnen begyndte at sile, blev
græsplænen benyttet til at spille Kongespil. Senere på aftenen blev der dækket
op i stuen, og alle
nød en god middag i
festligt lag.
De sidste gæster forlod selskabet ved 03.00 tiden om natten, så det må siges at være en vellykket aften.
Festen er en årlig tilbagevendende tradition,
hvor man hylder fællesskabet og hygger om de
frivillige kræfter, som MEC slet ikke ville kunne
undvære i dagligdagen.
Næste gang vi fester er lørdag den 24. november, hvor julefrokosten står for døren.

august

Udspil og medspil

Genbrugshandelscenter på Lervangen?
Får den øgede forståelse for ressourcerne i affaldet konsekvens for etablering af et genbrugshandelscenter?
Det er nu snart 1 år siden, MEC
blev involveret i bestræbelserne på
at få nyttiggjort den tomme administrationsbygning ved genbrugspladsen på Lervangen.

Det er et enigt byråd, der vil prioritere sortering
af affald i flere fraktioner ude hos borgerne og
denne markante forståelse kan tænkes at få
positive følger for planerne vedr. et genbrugshandelscenter på Lervangen.

Det er - indtil videre - strandet på,
at ingen i kommunen
har tid/overskud til at
stå i spidsen for det arbejde, der skal gøres
for at få det til at fungere. Og der er tilsyneladende ingen økonomi
til at hyre nogen udefra.

Vi følger sagen tæt.

Det ser dog ud til at der
kommer gang i opgaven i samarbejde med
driftsbyen og jobcenteret. Arne S. Larsen fra
kommunens Natur og
Miljø-afdeling tager initiativ til et møde meget
snart. Der skal findes
penge og hvor ressourcerne skal hentes fra.
Formanden for Plan–
og Miljø Udvalget
nævnte på seneste
Agendaråds møde, at
der er nye toner omkring affaldsordningen.

WEB-SHOP

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

6

Udspil og medspil

Høje-Taastrup - en bivenlig kommune
Flere kommuner slår sig op på at være en bivenlig kommune. Det
gør Høje-Taastrup ikke, men…..
Er Høje-Taastrup en bivenlig kommune? Vi har spurgt parkchef
Claus Dahl:
Vores overordnede plan er den blomstrende kommune, som vi har arbejdet med i 20 år. Den handler om at
komme blomstrende arter ind alle steder. F.eks. træer, buske, stauder, løg
og blomsterenge. Økologisk balance,
som f.eks. langt græs, som giver levesteder til insekter/bier og igen føde til
fugle, padder og smådyr osv.
Det er også vigtigt med en differentieret pleje, hvor vi nogle steder efterlader døde træer og grene, så insekterne får noget at leve i.
Derudover har vi siden 1996 forbudt
brug af gift på kommunale arealer og
økologisk drift af vores forpagtningsarealer. Det er alt sammen med til at
give bierne gode levesteder/
muligheder.

Hvad kan vi private gøre?

Til de private kan jeg anbefale, at
man lader noget af græsplænen blive
lang. F.eks. kun 2 slåninger på et år,
gerne i starten af juni og igen slut
september. Brug masser af stauder,
blomstrende buske og frugttræer.
Gift er døden for bier, så ud med
det. Haven skal helst være så frodig
og mangfoldig som muligt og med så
lidt græs som mulig, da græs er lige
som en ørken uden liv.
Hvordan ser du fremtiden?
Hvis denne sommer bliver normen
fremover, skal man også passe på de
store træer og tætte beplantninger,
da de giver skygge og fugtighed,
som både dyr og mennesker har behov for. I storbyer viser forskningen
at store træer kan nedsætte temperaturen med 10 grader. Det giver både besparelser på køling, bedre miljø
for bier og kønnere byer.

Udspil og medspil

Kort nyt
Bilauget går på vinterferie
Høje-Taastrup og omegns bilaug har nu sluttet 16. sæson af med at have oplært 8
nye biavlere i biavlens svære kunst.
Man vil kunne støtte de lokale biavlere ved i MEC at købe lokalproduceret honning.
Bodil fik stor anerkendelse
I forbindelse med MECs 25 års jubilæum blev samtidig tildelt anerkendelse til det
eneste bestyrelsesmedlem der har været med hele vejen, nemlig Bodil Josephsen.
Hun fik en buket roser og en god mikrobrygget øl sammen med stor tak for sin trofaste og gode indsats for MEC og miljøet. Ligeledes blev den nuværende formand,
Mads Peter Schreiber påskønnet for sine 15 år som bestyrelsesformand for foreningen. Han modtog en buket og en flaske rødvin.
Frivillighedsdagen den 1. september på Taastrup Hovedgade
Lørdag den 1. september var der liv og glade dage på Hovedgaden i Taastrup.
Det lokale foreningsliv og de politiske partier var repræsenteret. MEC var selvfølgelig også med i år og vi var placeret tæt på bibliotekets indgang, hvor mange også lagde vejen forbi. Dagen igennem fik vi talt med rigtig mange, og alle var glade
for at høre at Høje-Taastrup kommune nu skal i gang med at kildesortere affald.
Sidst på eftermiddagen blev der trukket lod, blandt dem der havde valgt at indskrive sig som kommende medlemmer og vinderen af en flaske økologisk rødvin blev,
Hanne Hansen fra Taastrup. Vi havde en festlig og indbringende dag på pladsen,
og fik solgt alt fra affaldsposer til lommeaskebægre og kompostspande.
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Positive Nyheder - en del af MEC
Indsamling til Positive Nyheder resulterede i over 5000 kr. i
kassen
Der er nu 254 mennesker, som hver
søndag aften modtager ugens 10 positive nyheder. Nyheder om, hvilke
opmuntrende ting der sker i Danmark
og resten af verden, og som relaterer
sig til den nødvendige, bæredygtige
omstilling - stort såvel som småt.
Udgangspunktet er, at skal vi kæmpe
for en mere bæredygtig verden socialt og økologisk - så skal vi ikke
tabe modet, men opmuntres.
Det er MEC, der er udgiver. Arbejdet
leveres gratis af den frivillige medarbejder Knud Anker Iversen, men det
koster i diverse abonnementer ligesom vedligeholdelsen af hjemmesiden. Derfor fik alle i august en påmindelse og det resulterede i at 5485 kr
er kommet ind på MECs konto. 32

abonnenter bidrog. Penge nok til at
dække diverse abonnementer et års tid
frem. Det kan ende med der er lidt ekstra
til MECs øvrige drift.
Ingen filmklub
Vi forsøgte tidligere på året at lave en
Positive Nyheders filmklub. Det har vi
droppet da interessen var for svag, og
fordi gode film ville koste for meget.
Samarbejde med Organic Today
Netmediet Organic Today har også fokus
på bæredygtigheden, men dog med et
snævrere fokus end PN. De har heller
ikke en udvælgelse af, at det skal være
positive nyheder.
Dem har vi styrket samarbejdet med, idet
der fra 1.oktober på deres hjemmeside vil
være en særlig og uddybet nyhed og henvisning til Positive Nyheder.

Folkets Klimamarch 2018
Lørdag den 8. september 2018 var
Kbh. vært ved Folkets Klimamarch med
start fra Berthel Thorvaldsens Plads og
rundt i Kbh. Mange grønne slagsange
og taler var på dagsordenen og især
var der fokus på at nedbringe CO2.
Mange ønsker at se at der kommer
CO2 afgifter på flyrejser med det samme.
Dejligt at se så mange mennesker
samlet for at gå til fordel for vores klima
og miljø. Vi kan alle være med til at gøre en forskel, men det kræver at man
begynder at ændre adfærd. Selv isbjørnen kiggede forbi i varmen.
Det er vigtigt at man styrker den nuværende miljø– og klimaindsats og det
sker kun hvis man samarbejder om at
løse opgaven.

Udspil og medspil

Ren By - Fløngfolkene undrede sig
Ca. 160 kg skrald lykkedes det tirsdag 11
frivillige Ren By-aktivister at samle ind på
1 ½ time på områder ved Roskildevej. Affald som kommunens driftby efterfølgende
afhentede.

skrive til kai@mec-ht.dk
eller ringe til 50 12 68 68.

Denne gang deltog tre af dem, der ellers
samler skrald i Fløng i aktionen, og de ryster på hovedet over, hvor lemfældige alt
for mange er i omgangen med naturen.
– Vi kan finde meget skrald i Fløng, men
det er godt nok noget værre her i Taastrup, konstaterer Flemming Fugl Andersen, der koordinerer indsatsen i Fløng.
Når folkene fra Fløng havde vovet sig til
Taastrup, var det for at kunne deltage i det
grillarrangement, der i august slutter indsamlingen. Således kunne aktionen slutte i
Lions Clubs lokaler ved Lervangen, hvor
friske folk havde lavet mad til de efterhånden ret sultne Ren By-frivillige.
Næste gang, der er aktion er torsdag den
27. september kl. 17. Hvor aktionen skal
starte er ikke afklaret endnu. Her er gruppen modtagelig for gode ideer til, hvor det
vil være godt at fokusere på skidtet. Man
kan tilmelde sig Ren By initiativet ved at

Vegetaraftenerne overlever krisen
Vegetaraftnerne, der holder til hos Værestedet Paraplyen på Kingosvej 24A, har strammet op efter en mindre krise. Det var nemlig ikke muligt i august at finde frivillige kokke,
og det er netop frivillig indsats, som arrangementet baserer sig på.
Derfor var der den 3. september møde hvor alle, der har vist vilje til at lave mad var indkaldt. Mødet var yderst positivt og resulterede i at der blev nedsat tre grupper af fire
frivillige madlavere og der meldte sig en koordinator, Henning Lütje, som tager sig af at
sikre maden. Aftalen betyder at man som frivillig kok kun ”risikerer ” at skulle lave mad
hver 4. måned og så slipper man for at skulle betale for at spise med. Denne udgift har
Værestedet Paraplyen en særlig pulje som de kan betale fra.
Der er således vegetaraften igen onsdag den 26. september kl. 18. Det er via Miljøog EnergiCentret man tilmelder sig. Man skal skrive til kai@mec-ht.dk eller ringe til 43
30 42 00, hvis man ønsker at reservere en plads. Det koster 40 kr. at deltage.
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Agendaråd

Pulje til naturgenopretning
Agendarådet ønsker, at Teknik og Miljøforvaltningen etablerer en pulje, der har
til formål at understøtte borgerinitiativer,
der har et naturgenoprettende sigte. Der
skal være tale om initiativer, som vurderes at være til gavn for naturen – feks.
nyplantning af træer på fælles tilgængelige arealer, bekæmpelse af invasive arter,
hegn til kogræsserlaug, oprensning af sø
eller mose, høslæt, etablering af natursti,
udsåning af vilde blomster langs grøftekanter m.v.

sjæle tager ansvar og går i spidsen. Der vil
dog være mulighed for at inddrage faglig
ekspertise, men initiativtagerne skal være
tovholdere.

Betingelsen for, at et borgeretableret initiativ kan få del i puljen, er, at lokale ild-

Dette er indstillingen fra Agendarådet. Det
er dog ikke vedtaget af det politiske Plan og
Miljøudvalg.

Puljen foreslås at være på 50.000 kr. som
tages fra Teknik og Miljø Centrets driftsmidler. Da der vil være tale om mindre tilskud,
(1000-5000 kr.) kan det ikke forventes, at
penge vil være brugt op i 2018. Det foreslås
således allerede nu, at der sikres et ubrugt
beløb, som kan overføres til brug i 2019.

Stierne i det åbne land
”70% af Høje-Taastrup kommune er natur
og grønne områder”. Det fastslår kommunen i sin reklametekst.
Det er dog langt fra alle 70%, der er tilgængelig for kommunens borgere.
Noget af det, der gør sig gældende, er, at
stierne i naturen ikke alle er sammenhængende eller overhovedet eksisterende.
Netop det forhold skal et arbejdsudvalg
under Agendarådet søge at tage vare på,

og således finde frem til løsninger, der gør
de mange grønne områder mere tilgængelige.
Det er - i første omfang - rådets formand
Knud Anker Iversen, der er kontaktperson
for gruppen. Altså; har man et forslag til
hvordan adgangen til det åbne land kan
gøres bedre, kan man kontakte ham.
Det kan gøres på tlf. 50 12 68 68 eller mail
til kai@mec-ht.dk.

Udspil og medspil

Så er det mostpressesæson
Allerede nu er der – p.g.a. den ekstraordinært
varme sommer – mange æbler der er modne.
Det er dog ikke alle æbler der bliver på træet.
Når de ligger på jorden kan man gøre to ting.
Enten lade dem rådne og overlade dem til
hvepsene, eller samle dem op og presse saften ud af dem.

Det sidste anbefaler vi i MEC, hvor vi gennem
adskillige år har lånt en mostpresse ud.
Det koster 75 kr pr. døgn. 200 kr i depositum.
man kan reservere den ved at ringe på 43 30
42 00 og spørge efter Heidi.

Miljø- og EnergiCentret
- også en butik
I Miljø- og Energi Centret vil du kunne
købe lidt af hvert:
Fuglehuse, foderbrætter, foderautomater samt skræmmefugle.
Solcelledrevet radio/lygte (160 kr.)
Diverse svanemærkede rengøringsmidler i genanvendt emballage til
konkurrencedygtige priser (pant første
gang 15 kr.)
Lokalt produceret honning fra
Bilauget (43 kr.)
Drikkeflasker med VE-logo (75 kr.)
Bæreposer i stof (5 kr.)
Sidste nyt.
Vi har fået et parti affaldsposer af mærket (Etradan), der, når man snører dem
korrekt, gør, at man undgår at svine sin
affaldscontainer eller udendørs affaldssæk til.
De sælges for 7 kr. pr. rulle.
(normalpris i Netto 10 kr.)

Meget mindre
spild i hverdagen.
Høje Taastrup
Boulevard 41
2630 Taastrup
Åbent hver dag
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Ventelisten er nedbragt på værkstedet
Efter en lang periode med mange
kunder på venteliste, der strækker sig
op til fire måneder, har vi nu fået nedbragt ventelisten, så vi igen er klar til
at modtage varer til reparation på
værkstedet med en forventet ventetid
på en måned.
Der er stadig varer på hylden, men vi
er godt med. Så hvis du lige står og
mangler at få din radio, en lampe, tv
eller pc, så kig forbi os.
Der er godt gang i værkstedet, og i
øjeblikket er der stor fokus på at repa-

rere kaffemaskiner såvel danske som italienske modeller. Arne, frivillig på værkstedet, fortæller at der er mange succeshistorier at fortælle lige på kaffemaskine fronten.
Godt nok har vi været ramt af en lang ferieperiode, hvor emnerne har hobet sig op,
men nu er alle ved at være tilbage på
værkstedet, og der er travlt i alle kroge.
Arne udtaler at det ofte er småting, som
skal fikses ved de enkelte maskiner, så det
betyder jo at vi hurtigt kan ekspedere emnerne.

Prisliste vedr. elektronikværkstedet
Uanset varens nypris tager vi 200 kr. i undersøgelsesgebyr.
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

Udspil og medspil

Naturplanteskolen vil gerne have flere venner
Det er en god ide at blive god ven med Naturplanteskolen, der ligger på Stærkendevej 177, 2640
Hedehusene.
Dels bakker man op om det store pionerarbejde, som stedets indehaver gør, når det drejer sig om
flerårige spiselige planter dyrket økologisk.
Dels så sikrer man sig en række privilegier i forhold til brug af Naturplanteskolen. F.eks. de ganske
mange kurser, stedet afholder hen over sæsonen: ”Spiselige blomster i salater og kage” den
29. september eller ”Workshop om flerårige spiselige planter” den 21. oktober.
Det koster 200 kr. for et år at være med i Venneforeningen. Man kan læse mere og tilmelde sig på
www.naturplanteskolen.dk

Grennessmindes økologiske gartneri
Gartneriet har åbent hele året og kan besøges i følgende åbningstid.
Tirsdag – Søndag 1100 – 1700 (Inklusiv helligdage)
Mandag – Lukket
Der er mulighed for hygge med hele familien i skønne omgivelser, med mulighed for selvpluk, købe
lækkert brød fra cafeen, is samt at hilse på et af vores mange skønne dyr – eller gå en lang tur på en af
vores smukke stier rundt i området.
Gartneriet ligge på Snubbekorsvej 16-18, 2630 Taastrup
Man kan læse mere på www.gminde.dk
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Grøn Salon certificering i
hele Norden
Grøn Salon har som grundkrav, at en række særligt
farlige stoffer ikke må bruges af hensyn til både kunder
og ansatte. Derudover skal salonerne meget aktivt arbejde for en mindre miljøbelastning ved at købe elektricitet fra vedvarende energi, at sortere affald, bruge
mindre energi osv. osv.
Dette bliver kontrolleret en gang om året, så salonerne
kan blive certificeret og få deres årlige diplom.
Kampagnen 2018 gik ualmindelig godt, selvom alle
kontrollanterne var nye på banen:
I Norge blev kontrollerne foretaget af Yvonne Sørensen, en norsk hårtekniker med mange års erfaring i
faget.
I Danmark og Sverige blev certificeringerne foretaget
af Sofie og Sofie. Den ene, Sofie Buch, kender flere
nok fra deres daglige gang i MEC.
Alle tre har været gennem Grøn Salon’ kursus og fået
praktisk oplæring i certificeringshåndværket ude i saloner i København.
Hvad kom der ud af det?
Alle Grønne Saloner bestod certificeringen med glans.
I nogle saloner opdage kontrollanterne produkter, som
er forbudt i Grøn Salon. Hvordan kunne det nu gå til?
Det viste sig at et par producenter havde ændret ingredienser uden at fortælle det til deres sælgere og kunder, og når man sådan skifter uskyldige stoffer ud med
allergifremkaldende og sågar kræftfremkaldende stoffer, ja, så falder hammeren ved Grøn Salon’ kontrol.
Grøn Salon tog diskussionen med leverandørerne som
naturligvis var forbløffede over at deres producenter
kunne ændre recept uden at fortælle dem det.
Og vupti, gik producenterne i
gang i laboratorierne med at
udvikle nye og mildere produkter.
MEC har sekretariatsfunktionen for Grøn Salon.
Fra 2019 overdrages
funktionen til Energitjenesten.

Miljø- og EnergiCentret tager også
imod
 Tassimo-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 vide-

re til Innerwheel, der sikrer, at de
sælges og pengene går til benproteser i Thailand
 Brugte telefoner

Udspil og medspil

Sammen med Naturfredningsfolkene
MECs gode samarbejdspartner, Danmarks Naturfredningsforening har haft et
ganske aktivt sommerhalvår.
Det startede med, at 30 mennesker den
26. maj—meget tidligt om morgenen - satte hinanden stævne ved Naturplanteskolen, for her at bevæge sig ud på en 1 1/2
times lang vandring i naturen på jagt efter
morgenstundens fuglestemmer, herunder nattergalen. Det var Carsten Høyer,
fuglekender fra Albertslund, der stod for
en fin guidning.

brugen af en le af natureksperten Hans Wernberg.
Lørdag den 25. august var det De vilde biers
dag. Også denne gang foregik det på Grennessminde - i deres Dome. Også denne gang
var der ca. 20 deltagere.

Søndag den 17. juni var DN sammen med
Botanisk forening vært ved ”De vilde
blomsters dag”. Ca. 20 mennesker deltog i en guidet tur omkring Grennessminde.
Den 17. juli stod DN for et høsletarrangement i Permahaven i Reerslev.
Her var der 12 deltagere, der fik instruks i

Klima-ven i aktion foran MEC
En trofast ven af huset, Bodil Nielsen, talte
onsdag den 5. september klimaets sag
foran MEC. Temaet var denne dag; sådan
får man en jumbojet til at flyve på træsprit.
Det handler om, at vi skal forvandle CO2 til
bæredygtigt brændstof.
Bodil fik talt med folk, som passerede forbi
MEC på vej hjem fra arbejde eller på vej i
fitness-centret ved siden af. Hun havde
printet foldere og sat opslag op på husvæggen.
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Alle børn cykler
Markant flere klasser end før i Høje-Taastrup er tilmeldt Alle Børn Cykler kampagnen:
1625 elever fordelt på 72 klasser. Det er en kampagne, der har til formål at understøtte at
børn vænnes til at bruge cyklen til og fra skole. Kampagnen løber over hele landet i perioden den 3. – 16. september og har i år mere end 115.000 elever tilmeldt..
I Høje-Taastrup er det Cyklistforbundet, der, sammen med Miljø- og EnergiCentret, HøjeTaastrup kommune og Vestegnens trafiksikkerhedsråd står for den lokale del af kampagnen, der slutter med at borgmesteren i uge 43 overrækker vandrepokal til den flittigst cyklende klasse.

Forældre og børn på cykel
v/ Tina Faber
En daglig cykeltur giver gode vaner, frisk luft, god motion, styrker sanserne og øget frihed for både børn og forældre. Desuden vil det mindske trafikken i morgentimerne i og
omkring skolen, og dermed sikre skolevejen for alle skolesøgende børn.
Med disse ord på læberne har jeg været ude at besøge et antal folkeskoler i forbindelse
med skolestart, for at minde forældre om, at det er vigtigt, at de prioriterer at følge deres
børn til skole på cykel i stedet for altid at tage den lette løsning, bilen. Med de fem cykelråd, som er nævnt herunder, bliver man godt klædt på til at skabe en trafiksikker skolevej.
De fem cykelråd:
1.
2.
3.
4.
5.

Start tidligt. Cykeltræning betaler sig, start med at træne på en bane, sti eller lukket vej eller cykelbane (Charlotteager i Hedehusene har en cykelbane)
Vælg den sikreste rute – ikke den hurtigste – husk cykelhjelm.
Kør den valgte rute igennem sammen flere gange
Vær en god rollemodel for dit barn, gode cykelvaner grundlægges tidligt.
Lad dig ikke friste af bilen, men planlæg din morgen, så der er tid til at tage cyklen
i stedet, hvis det kan lade sig gøre.

Der er heller ikke noget som hedder dårligt cykelvejr, det er bare et spørgsmål om påklædning:-)

Transport

Kort cykelnyt
På cykel til Konditorbageren
Søndag den 23 september kl. 6-9 vil der være 10 kr. i rabat til alle, der cykler og går en tur
til bageren på hjørnet af Høje -Taastrup vej og Taastrup Hovedgade.
Det er Dansk Cyklistforbund Vestegnen der - sammen med bageren - står bag kampagnen.
Tidligere var der en tilsvarende kampagne ved Hedehusbageren, men efter 15 år uden
nævneværdig effekt, forsøger vi os i stedet i Taastrup
Idræt, bevægelse og cykel
Cyklistforbundet er gået i dialog med kommunen om i større omfang at koble cykelture og
kommunens sundhedspolitik. Det sker i kølvandet på et borgermøde om idræt og bevægelse som kommune står for i starten af september.
Aflåst cykelparkering i Taastrup Station
Flere cyklende brugere af s-toget i Taastrup er utrygge ved at parkere deres cykel ved
stationen, da de ikke sjældent er udsat for tyveri. Det er baggrunden for at Cyklistforbundet aktivt arbejder for en enkel men effektfuld gitterport i begge ender af den eksisterende
cykelparkering.
Taastrup Hovedgade til debat
I forbindelse med Høstfesten på Taastrup Hovedgade den 1. september gennemførte Socialdemokrater, SF, Enhedslisten og Alternativet en uformel afstemning hvor borgerne
blev bedt om at forholde sig til spørgsmålet ”Er trafikforholdene på Hovedgaden som det
fungerer i dag tilfredsstillende?”. Langt hovedparten sagde nej men henvisning til at cyklister føler sig utrygge ved den smalle cykelbane, der er langs hovedgaden. I hvilket omfang denne tilkendegivelse får konsekvenser er usikkert.

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
10 x stempel giver gratis varer for 200 kr
www.taastruphelsekost.dk
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kr.

Vor egen verden

Hvem møder du i Miljø- og EnergiCentret
Nedenfor viser vi en øjeblikkelig status for, hvem du vil kunne møde i Miljø- og EnergiCentret i ugens løb.

Navn

funktion

Hvornår er de her?

Tina Faber

Daglig ledelse, grøn guide-arbejde

Alle dage mellem 9-17

Heidi Ammitzbøll

Regnskabsansvarlig for diverse foreninger + diverse

Tirsdag, onsdag 10-16, fredag 10-16

Ena Kløverhøj

Diverse kontor og service

Kl. 9-13 undtagen onsdag

Kirsten Jørgensen

Hun ordner pakkeshop, og holder orden og rydder op

Typisk onsdag - ellers efter aftale

Solveig Hansen

Tager imod gæsterne og servicerer

Alle dage undtagen mandage

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. 13-17

Susanne Frantzen

Lukkevagt

Tirsdag kl. 13-17

Knud Anker Iversen

”Konsulent”

Når Tina ringer

Ellen Sassersen

Hjælper til i forkontor, hvor hun passer telefon, passer pakkeshop, tager
imod besøgende o.l.

Onsdage kl. 9-12

Alice

Telefon, pakkeshop, gæster

Mandag 9.30-13

Navn

Funktion

Hvornår er de her?

Ejner Stutemeyer

Ansvar for værkstedsdrift

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

Tom Christensen

Hjemmeservice primært

Aftales telefonisk

Michael Stenander

PC-reparation + IT-hjemmeservice

Tirs og tors kl. 11-16

John Pallesen

Symaskinereparation

En gang om ugen ca.

Faruk Bygmeti

Symaskinereparation

Mest om lørdagen

Peter Surkau

CD og video

Kommer når der er opgaver til ham

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

Mandag kl. 12-15

Hans Jespersen

Elektronikreparation,energivejledning

Onsdag kl. 13-17

Steen Brian

Elektronikreparation

Tirsdag og torsdag kl.12-16

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

HVAD SKER I OG OMKRING
MILJØ- OG ENERGICENTRET fra
september-december 2018
Søndag den 23.
september kl. 6-9:
På cykel til Konditorbageren i Taastrup. Rabat til alle
der cykler. Arr.:
Cyklistforbundet
og Konditorbageren.
Onsdag den 26.
september kl. 1517: Knud Anker
holder foredrag om
sit liv på Taastrup
Bibliotek. Billetter
kan hentes på biblioteket.

Torsdag den 27.
september kl. 1718.30: Ren By aktion. Tilmelding til
kai@mec-ht.dk
Tirsdag den 23. oktober kl. 10: Overrækkelse af pokal til
vinderklassen i Alle
Børn Cykler
Lørdag den 24. november kl. 13.30:
Julefrokost for alle
aktive i MEC.

Onsdag den 26.
september kl.
18.00. Spiseaften i
Vegetaraften på
Paraplyen, Kingosvej 24.A. Pris 40
kr. Reservation
ved henvendelse i
MEC eller til
kai@mec-ht.dk.

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

MEC-INTERN
Alle medlemmer kan hver uge - gratis - modtage MEC-intern.
Det er en ugentlig opdatering over, hvad der sker i og omkring MEC af 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.

