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Cirkulær økonomi
Alle taler tilsyneladende om cirkulær
økonomi, men hvad er
det egentlig for noget?
Dybest set er det vel
bare et andet ord for
genbrug - at affaldet
kommer i cirkulation
igen, og at økonomien
er indrettet på det. I
modsætning til når
økonomien er lineær altså indrettet på, at vi
bare bliver ved med at
tømme ud af jordens
ressourcer.
Det bedste er, når det
som den ene kasserer
og ikke længere kan
bruge, finder en ny
ejermand, som så
giver tingene nyt liv.
Det kan være, at tingen er gået i stykker.
Så er reparation
løsningen.
Hvis tingen ikke kan
repareres, så er tiden
inde til at tingen skal
skilles ad i de fraktioner, som oprindeligt
indgik - og de så får
nyt liv. Enten ved at
det bliver opdateret og
brugbart igen, som vi
f.eks. ser det i Apple
Renew-programmet,
eller ved at tingene
totalt skilles ad i den
jern, aluminium, plast
m.v. , der oprindeligt
indgik. Sådan som vi
ser det hos Hedehusvirksomheden DanWEEE, der lever af at
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genindvinde materialer, der oprindeligt
indgik i f.eks. TVet
eller smartphonen.
På forkant
De virksomheder,
der er mest på forkant, er sig allerede
meget bevidste at
den liniære epoke er
ved at rinde ud. Vi
kan ikke fortsætte
med at tømme ud af
de begrænsede ressourcer, som kloden
kan levere. Vi skal
indrette vores økonomi på den cirkulære økonomi.
Netop den cirkulære
økonomi var temaet
for en workshop,
som Høje-Taastrup
Kommune holdt den
30. november. Her
var mødt adskillige
visionære virksomhedsledere frem,
som begejstret kunne fortælle om hvordan de har fået gjort
en rigtig god forretning ud af f.eks. at
oparbejde tekstiler,
kasseret træ, bliktønder, kasserede
toiletter osv.
Kun fantasien sætter
grænsen. Som det
hed i et af
indlæggene ”Affald
er det der bliver
tilbage, når fantasien
slipper op”.

Miljø og Energi

Esben er med
I ugen inden afholdt
Dakofa (affaldsvidencenter) den
22.11. et seminar
over nøjagtigt samme
tema. Seminaret
sluttede af med, at
miljø– og fødevareminister Esben
Lunde Larsen modtog
en række anbefalinger til, hvordan han
i lovgivningen kan
gøre det mere fremkommeligt med den
cirkulære økonomi.
Han tog rigtig godt
imod ideerne. Vi får
så se, hvorvidt og
hvordan det føres ud i
praksis.
Også EU
Sidst - men ikke
mindst - skal nævnes
at der også sker
positive ting på den
cirkulære front i EU.
Se bla. hilsenen fra
Christel Schaldemose
på side 16.
Som hun siger. Det
går langsomt, men
det er den vej, vi skal
bevæge os.
KAI

Se også side 14

Medlemsblad for medlemmer
af foreningen Miljø- og
EnergiCentret i Høje-Taastrup
(MEC).
Foreningen har til formål at
styrke bæredygtig udvikling på
et forsvarligt økologisk
grundlag.
Oplag: 200 (125 papir –75
digital)
Redaktion:
Knud Anker Iversen (ansvh.)
Finn Gemynthe Madsen
(korrektur)
Medlemsskab:
300 kr. Dette beløb dækker
såvel medlemsskab af MEC
som VE (VedvarendeEnergi)
Som medlem får man tilsendt
Miljø og Energi 4 gange årligt
og VE´s blad Råstof 4 gange
årligt samt digitale
nyhedsbreve.
Medlemskab for institutioner
og virksomheder: 450 kr.
Medlemskab kun af MEC:
175 kr. Digitalt medlemskab
(medlemsblad sendt pr. mail)
kan nedbringe udgiften med 40
kr.
Deadline for næste blad :
1. marts 2017
Næste udgivelse:
10. marts 2017
Adresse:
Høje Taastrup Boulevard 54
2630 Taastrup tlf. 43 30 42 00,
E-mail: mec@mec-ht.dk
Hjemmeside: www.mec-ht.dk
Bank: Merkurbank
reg. 8401 kt.nr. 1108358

PROFIL

Christina Gylling Saadbye
Det blev allerede aftalt ved generalforsamlingen i
2016, hvor den nuværende formand Mogens
Sørensen kun påtog sig at fortsætte et år til, hvis
Christina lovede at tage over et år senere.
Christina, der snart runder de 50 år, har det
potentiale der skal til for lokalt at stå i spidsen
som cyklisternes talsmand.

Christina er ikke en, vi ser ret tit
i MEC. Ikke desto mindre spiller
hun en stigende rolle i
græsrodsarbejdet i HøjeTaastrup. Hun er en entusiastisk lokal kontaktperson for
Cyklistforbundet i Høje-Taastrup, hvor hun har været aktiv i
snart to år. Når Cyklistforbundet
på Vestegnen til februar holder
sin ordinære generalforsamling
er det planen, at hun skal overtage formandsposten for cyklisterne på Vestegnen.

Hun cykler selv, hvornår som helst. Hun stråler
langt væk af engagement, når hun f.eks. taler for,
at børnene i institutionerne skal træne med
cyklerne, når hun sørger for at flittigst cyklende
skoleelever får diplom, når hun står i spidsen for
”Store Cykeldag” og her kæmper for at familierne
i langt større grad tager cyklen til sig. Hun går
gerne i dialog med kommunens vejafdeling, når
hun mener at der bør sikres bedre cykelforbindelser i Taastrup. Sådan kunne der nævnes flere
eksempler.
Christina arbejder til hverdag i Fødevarestyrelsens kontrolafdeling, hvor der er rigeligt at se til i
en sektor med stigende antal opgaver og færre
medarbejdere.
Hun er gift med Peter, der er aktiv i DN (Danmarks naturfredningsforening), og sammen har
de tre børn, der heldigvis er så store at de i
stigende grad kan klare sig selv.
Christina er en kvinde vi kommer til at se mere til.

Der er et
skarpt
hjørne er
den 18.
december.
Da runder
Christina
de 50 år.
Det er en
hemmelighed, så sig
det ikke til
nogen.

VOR EGEN VERDEN

Nu er vi en socialøkonomisk virksomhed
Efter grundige overvejelser har
bestyrelsen besluttet at søge
erhvervsstyrelsen om at vi blkiver
godkendt som en social-økonomisk
virksomhed.
Der er tale om et formalisering af et
forhold der allerede er gælder - at den
sociale profil allerede eksisterer og har
gjort det helt fra MECs start. Der skal
være højt til loftet og langt til døren. Vi
skal kunne rumme nogen af de
mennesker som har svært ved at blive
rummet på en mere traditionel
arbejdsplads. ”Vi leger med dem de
andre ikke gider lege med”.
Når bestyrelsen har ønsket at ændre
organiseringen hænger det sammen med
flere forhold. Et ønske om i forbindelse
med det ledelsesskift der kommer til 1.
november 2017 at holde den nye leder
fast på det sociale grundlag, men
samtidig give ham/hende et redskab så vi
måske kan blive mere interessante for
samarbejdspartnere uden for
kommunegrænsen.
Alligevel har der i bestyrelsen været en
række overvejelser frem og tilbage.
F.eks. bekymring om hvorvidt kommunen
ville være hurtigere til at begrænse deres

basistilskud til os hvis vi ændrede
vores struktur til noget som måske vil
kunne gøre os mere interessante
uden for kommunagrænsen. En
kontakt til borgmesteren
understregede at denne formalisering
i sig selv ikke ændrer kommunens
forhold til os.
En anden bekymring gik på hvorvidt
en stærkere social markering ville
kunne få det miljømæssigt
bæredygtige til at træde i baggrunden.
Her er meldingen dog klar. Det er
netop MECs indsats for det økologisk
bæredygtige der gør at stedet er en
interessant arbejdsplads for frivillige
og folk på kanten af arbejdsmarkedet.
At man kan være stolt at at arbejde
for en sag der rækker ud over en selv.
Forud for beslutningen er gået en
række interviews, som en af stedets
frivillige, Birgit Ziedoy, har gennemført
hos hovedparten af de mennesker der
er tilknyttet.
Af disse interviews fremgår det
tydeligt at netop den store grad af
socialt fokus gør at de befinder sig
godt ved at være tilknyttet MEC.

Rabat for medlemmer
Når man er medlem af MEC skal man have ekstra fordele. Det har
bestyrelsen besluttet.
Kontingent er på 300 kr. For det får man informationsblade fra vores
hovedforening VedvarendeEnergi, og hjælper således den
vedvarende energi videre i Danmark. Derudover får man Miljø– og
EnergiCentrets medlemsblad ”Miljø og Energi” fire gange om året.
Ønsker man kun at være støttemedlem får man kun den lokale
information. Så er prisen 175 kr. Man kan få det lokale medlemsblad
tilsendt mod at betale 50 kr ekstra.
Som noget nyt yder vi 20% rabat til medlemmer ved reparation, ved
andet køb i butikken og ved leje af f.eks. radonmåler og termografikamera.
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Vores egen verden

Gang i de runde fødselsdage i januar
Første gang er det tirsdag den 10. januar
hvor Aage (Andersen) runder 80 år.
Aage har været med på vores reparationsværksted i næsten 16 år.
Han har gennem årene haft ganske
mange reparationer gennem fingrene og
har fungeret som en slags vicevært.
Aage er en institution i MEC. Han brokker
sig konstant, men når han ikke er her, så
savner vi ham og hans brokker.

Endelig kan vi den 28. januar fejre, at Ena
(Kløverhøj) runder 60 år.
Ena har været hos os siden sommeren
2013. I første omgang i arbejdsprøvning
og praktik, men vi blev afhængig af
hende, og da der viste sig mulighed for
fleksjobansættelse slog begge parter til.
Hun er et meget pligtopfyldende og
omhyggeligt menneske, der bl.a. tager sig
af gæsterne, kontantkassen og depositum
-listen for værkstedet.
Allerede fredag den 13. januar er der budt
til fest igen.
Her skal vi fejre at Heidi (Ammitzbøll)
runder de 50 år.
Heidi har været hos os i 8 år, hvor hun
efter en virksomhedspraktik endte med at
blive ansat i fleksjob.
Hun er et vigtigt omdrejningspunkt, idet
hun holder styr på kompostbeholderne,
mostpresse, dagligt regnskab andre
foreningers regnskab og meget andet.

Fødselsdagene fejres på dagen.
Undtagen Enas der fejres dagen før den
27. januar. Det vil være i tidsrummet kl.
14-16 i MECs lokaler!!

Fra vor egen verden

God julefrokost 28 mennesker var med, da vi i MEC holdt vores meget traditionelle julefrokost den sidste lørdag i november.
Den er bygget op over et fast koncept. Frokosten indtages i et hjørne i Dalle Valle, og så får
vi risalamanden og kaffen bagefter i MEC. Sådan var det dog ikke i år, hvor det skete i et
beboerlokale i Østerby. Vi er blevet for mange til at kunne stuve os sammen i MECs lokaler.
Udover traktement var der en skrækkelig og morsom julehistorie og så den sædvanlige og
uhyre morsomme stjæl en pakke- leg. Ikke et øje var tørt. Det var en god julefrokost selvom
der hverken var slagsmål, sidespring eller fulde folk. På billedet er der gang i pakkelegen.

Generalforsamlingen ligger fast
Reserver allerede nu torsdag den 30. marts. Her holder vi
ordinær generalforsamling i MECs mødelokale fra kl. 19.00.
Der er ikke lagt op til en dramatisk generalforsamling, men
spørgsmålet om, hvordan den nye ledelse skal fungere efter
1. november, hvor Knud Anker stopper, vil givet blive berørt.
Vi har tradition for, at vi får en fremmed dirigent og
oplægsholder, men ved endnu ikke, hvem vi skal invitere.
Har du et godt bud så giv en melding.
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Vores egen verden

MEC PÅ LOPPEMARKED.Hvad gør man når en af de frivillige tilbyder at ville stå
på et loppemarked en hel søndag og sælge ud af noget af alt det, som vi har på lager og
ikke har fået solgt.
Man siger ja tak og investerer i en bod - og så bliver man ikke sur fordi pengene til boden
ikke kom ind igen.
Sådan er livets gang.
Tusind tak til Dirch og Lotte, der søndag den 27. november bankede en MEC-bod ned i
forbindelse med juleloppemarkedet i TIK-hallerne - og ofrede en hel søndag på en god
sag. Heldigvis hyggede de sig med opgaven.

Glem ikke årets nytårstaffel
Fredag den 30. december kl. 14-15 er der nytårstaffel i MECs lokaler.
Det er her vi får sluttet året ordentligt af og får sagt tak til hinanden for den indsats vi
hver især har ydet i - og i forbindelse med MEC.
Der vil være kransekage og champagne (med og uden alkohol). Så holder formanden
nytårstalen, og så slutter vi med at gå uden for og finde en der vil fotografere os så vi
lige kan holde lidt mandtal og få et billede på vores hjemmeside og Facebookside.
Alle er velkomne. Man kommer bare og behøver ikke være klædt fint på.

Lidt af hvert fra MECs hverdag

Salg af køkkenspande
Vi har indgået i et samarbejde med
virksomheden Flexowaste som
forhandler udstyr til affaldssorteringen i
køkkenet.
Vi sælger plastspande lavet i
genbrugsplast, der passer ind under
køkkenvasken. Prisen er 62 kr.

Støtte for HOPE
Vi har påtaget os at være bindeled i
bestræbelserne på at sikre det lokale
showband HOPE mod nedlæggelse ved
årets udgang. Således har vi oprettet en
særskilt konto i Arbejdernes Landsbank,
hvor pengene går ind og overføres
efterfølgende til Musikskolen. Håber er at
HOPE får så meget økonomisk og
moralsk opbakning, at de overlever.

Vores mand fra Orø
Hver torsdag eftermiddag kommer Kim
Lundgren fra Orø og bruger ca. 3 timer
på vores værksted.
Han er på spionagetogt da han
planlægger, at der også på Orø skal
være et reparationsværksted lidt i stil
med det, vi har i MEC.
Vi gør hvad vi kan for at klæde ham på
ved at fortælle om vores måde at
organisere arbejdet på, hvor vi får
reservedele, hvor der er problemer
med reparationerne osv.

Gang i GLS-shop
MEC præges i stigende grad af at vi er
GLS-shop. I forlængelse af Black
Friday fik vi ca. 200 pakker på to dage
som der skulle findes plads til, og hvor
der på tidspunkter var kø af pakkeafhentere.
Vi sætter en ære i at folk ikke skal
vente længe, så sommetider er flere i
gang med at finde og udlevere pakker.

3D-print af reservedele
Vi har vores egen research og
udviklingsafdeling. Den bestyres af Mette
Kongstad som bruger en god del kræfter
på at eksperimentere og finde de rigtige
løsninger på spørgsmålet: Hvordan printer
vi vores egne reservedele? Prøvestenen
er et håndtag til en bosch-plæneklipper,
som vi ikke har kunnet skaffe fra leverandøren.
Når vi har printet den så skal der holdes
en lille fest.

Solceller til Ghana
Vi har fået en lille ekstra opgave med at
formidle at der kan komme solceller på
en musikskole i Ghana. Det sker igennem
den lokale afdeling af Demokratisk
Forum. Det er vores samarbejdspartner
”Drivhuseffekten” der har leveret et tilbud
på hvad anlægget skal koste.
Nu afventer vi spændt om pengene kan
skaffes og om det bliver til noget.
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Udspil og medspil

5 positive nyheder hver søndag aften
Det, vi fokuserer på, er det vi forstærker.
Det er ideen bag ”PositiveNyheder.dk”.
Domænet som vi har haft i MEC siden
2001, og som gennem årene har haft en
omskiftelig tilværelse. I visse perioder har
vi kunnet passe hjemmesiden godt, fordi
vi har haft en praktikant eller frivillig, der
kunne finde gode nyheder og lægge dem
på hjemmesiden.
I andre perioder har hjemmesiden ligget
stille og uaktuel hen.
De sidste par måneder har der igen været
liv i den. Det skyldes et samarbejde med
organictoday.dk, som også har fokus på
bæredygtighed, miljø og økologi - men
ikke specifikt ved udelukkende at formidle

positive nyheder.
Vi er gået i samarbejde således, at Gustav
Bech der er redaktør her, hjælper med
formidling af nogle nyheder, laver reklame
for hjemmesiden og hjælper med at
forbedre hjemmesiden.
Derudover er der enkeltpersoner, som
venligt leverer gode historier. Hovedparten
af nyhederne skaffes dog gennem det
dagligt udsendte ”Optimist News”.
Ønsker man at abonnere på ugens fem
positive nyheder og modtage dem søndag
aften, skal man skrive til blog@mec-ht.dk.
Det koster ikke noget.

Nu også reparationer af Iphones
Nu kan man indlevere Iphones og Ipad til
reparation i Miljø- og EnergiCentret med
forventning om, at den er repararet på
under et døgn.
Skal der skaffes reservedele, som
reparatøren ikke har, kan der gå 3-4
dage. Der kan evt. laves en særlig aftale
om at kunden beholder mobiltelefonen,
mens man venter på reservedelen.
Dette nye tiltag hænger sammen med
at vi har lavet en aftale med Martin
Rune Kristensen der, udover sine
jurastudier, har kastet sig over at
reparere Iphone i sit lille ”fixer din mobil
-firma”.
Han påtager sig at skifte skærmen,
ordne ”home”-knappen, front-kameraet,
højttaler og mikrofon samt ladestik. Han
påstår at kunne gøre det billigere end
andre reparatører.
Ordningen foregår således at de uheldige Iphone-ejere kommer til Miljø- og
EnergiCentret og her afleverer det
udstyr, der skal repareres, med en
præcis beskrivelse af, hvad der er
problemet. Her betales et depositum på
200 kr.
Kunden vil derefter blive kontaktet så
snart produktet er klart, og endelig
afregning kan foregå.

Det er første gang vi fórsøger os med
at have en aftale med en ekstern
reparatør med eget CVR-nummer.Vi
påtager os at sikre formidlingen, men
overlader ellers resten til at være en
relation mellem kunde og reparatør.
Der er tale om en helt lokal reparatør
som vi kan se i øjnene og som vi har
tillid til.

Reparation

Nu en kvinde på Reparationsværkstedet
Vi prøvede ellers at skræmme hende
væk. ”Det er bare sure gamle mænd som
nørder og snakker indforstået - rigtig
mandesnak. Du er alt for ung”.
Det virkede ikke. Mette bed sig fast og
hun kommer glad og frisk hver dag.
De sure gamle mænd hjælper hende
troligt, for der er meget omkring
reparation hun ikke har forstand på. Men
hun har den basale interesse for at
tingene ikke skal kasseres og at man
skal gøre alt for at få det til at fungere.
Mette, der hedder Kongstad til efternavn
er 50 år og er ledig. Hun har en
baggrund som biokemiker og søger jobs
inden for sit fag. Reparation er en
passion for hende - og sådan noget
falder vi for.
Hun er her foreløbig i praktik. Vi håber på
at hun kan fortsætte.

Besøg på Radiomuseet i Ringsted
Den 9. november var alle
der er tilknyttet Reparationsværkstedet inviteret
til at besøge Radiomuseet i
Ringsted. Ni benyttede sig
af lejligheden og fik en
rigtig god dag i selskab
med Bjarne D. Hansen, der
er idemand til museet og
daglig leder.

lige og helt unikke museum.
Det er vi så og håber det
vil leve mange år endnu

Der blev rigtig svælget i
elektronikkens forunderlige
historie omkring såvel Bang
& Olufsens apperater og
andre nu udgåede danske
produkter.
Stedet er leverandør af
rekvisitter når Danmarks
Radio, eller andre der skal
lave film om gamle dage.
Efter en god rundvisning og
frokost tog folkene tilbage
til MEC med klar melding
om at vi skal være støttemedlem hos det forunder-
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Kræs for kendere

og minde os om det
fantastiske håndværk som
elektronikken baserer sig
på.

Natur/skrald

Ny formand i Danmarks Naturfredningsforenings lokalkomite
Da formanden i den lokale DN-komite, Carsten
Vestergaard, må stoppe af helbredsmæssige
årsager, skal lokalforeningen have ny formand.
Det sker i forbindelse med en ordinær, men forsinket
generalforsamling torsdag den 15. december kl. 19 i
Kulturcentret, Poppelalle 12.
Bestyrelsen indstiller, at næstformanden Irene Jepsen overtager opgaven, men der er brug for nye
kræfter, der brænder for naturen, og som godt vil
gøre en ekstra indsats for at værne om naturen i
Høje-Taastrup.
På generalforsamlingen vil Nick Leysac fra
hovedforeningen komme og vil give en status på de
opgaver, som foreningen varetager på landsplan,
hvor naturen også er presset.
Alle venner af naturen skal være velkomne, men kun
medlemmer vil kunne stemme.
Medlemstilbud:

Udflugt til Affaldplus + i Næstved
Torsdag den 26. januar kl. 10 er der
mulighed for at medarbejdere og
medlemmer af MEC kan komme til at
besøge det affaldsværk i Danmark, der
er længst fremme med genbrug og
reparation, nemlig Affaldplus+ i Næstved.
Her har de en genbrugsbutik i tilknytning til
genbrugspladsen,
og så reparerer de
elektronik indleveret
på pladsen.
Som noget nyt og
perspektivrigt har de
- i samarbejde med
Reparationsnetværket - gennemført et
undervisningsforløb
rettet mod flygtninge
med det formål at få
knyttet dem tættere
til det danske
arbejdsmarked. De
har været igennem
et 5 ugers undervisningsforløb hvor de
har arbejdet med at
reparere cykler,
maskiner, elektronik og møbler.

Alt det og meget mere vil man kunne
komme til at se og høre om, hvis man
tilmelder sig turen.
Det koster ikke noget bortset fra udgiften til
transporten.
Tilmelding til mec@mec-ht.dk senest den
23.1.

Udspil og medspil

Ny, gammel medarbejder
Når vi starter igen mandag den 2. januar vil
vi kunne byde velkommen til Redzail
Sinanovski.
Han er ikke ny i vores sammenhæng, idet
han tidligere på året var i praktik. Han kan
ikke bruge sin højre arm, men er skarp i
hovedet og viser sig at være god til at
reparere specielt kenwood-maskiner.
Da hans praktik stoppede, lovede vi ham at
han ville kunne få ansættelse i fleksjob,
hvis han blev godkendt til det, og vi ville
kunne få økonomi til at hjælpe ham, p.g.a.
den manglende højre arm.
Det er han så nu - ni måneder senere fået, og vi indfrier vores den af aftalen.
Vi glæder os til at byde velkommen til den
rare og dygtige nye medarbejder.

Ingen kød om mandagen
Vegetaraftnerne fik sluttet året af på
flotteste vis den 30. november med en
lækker middag baseret på nøddestege og

med ris a la mande til dessert.
Næste gang der er vegetaraften er den
25. januar kl. 18. Her vil der være en
særlig gæst fra
"MeatFreeMondays".
De slår til lyd for at man
bare en gang om ugen
sparer kødet væk.
Vegetaraftnerne holder til
hos Værestedet Paraplyen
på Kingosvej 26A.
Ønsker man at deltage
koster det 40 kr. Man skal
tilmelde sig - og helst betale
forlods - igennem Miljø- og
EnergiCentret.
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Større selvforsyning

Højbakkevej 3 - her er der muligheder
På Højbakkevej 3, ved
grænsen til Greve ved
Stærkende, ligger en
landejendom.
Den har siden 1984 været i
økologisk drift. Nu er
ejendommen, i forbindelse
med en skilsmisse, solgt til
Naturstyrelsen der har
skullet bruge noget af
jorden til at etablere skov
ved Solhøj Fælled.
Resten - 6 ha - skal så
sælges til en, der godt vil
drive ejendommen videre.

sager op af jorden, som borgerne garanterer at aftage.
Evt. at hjælpe til med dyrkningen af grøntsagerne.
Ejendommen fraflyttes den
1. maj og derefter vil den sandsynligvis hen over
sommeren - blive sat til salg

til højstbydende.
Vi holder skarpt øje med
hvornår det sker. Indtil da
leder vi efter en der kunne
tænkes at ville købe
ejendommen og indgå i et
lokalt samarbejde.

I MEC har vi - sammen
med naboen Aiah Noack set på ejendommen, som vi
har store forhåbninger med.
Der bør flytte en økologisk
landmand ind her, som så
går i kompagniskab med
lokalsamfundet (incl.
bysamfundene) om at han/
hun sikrer, at der kan
komme en masse grønt-

Naturplanteskolen - også interessant om vinteren
Naturplanteskolen, der ligger på
Stærkendevej 177, 2640 Hedehusene, har
fuld kog på kedlerne også selv om der ikke
kan plantes noget.
Her følger et lille udpluk fra kalenderen på
www.naturplanteskolen.dk:

Kursusrække over flere tirsdage over temaet:
Bliv din egen havedesigner”
Mandag den 6. februar kl. 17-20: Selvforsyning
i eget drivhus.

Søndag 18. december kl. 11-15: Fæld en
juletræstop, julestue og naturgaver.

For at deltage i kurserne skal der betales en
deltagerafgift. Man kan tilmelde sig en enkelt
kursusaften eller en kursusrække.

Søndag 8. januar kl. 13-16: Kendskab og
formering ved deling. Kom, lær, prøv og tag
formerede planter med hjem.

Man kan på hjemmesiden orientere sig
nærmere om kursernes mere præcise indhold
og pris.

Mandag den 9. januar kl. 17-20:
Selvforsyning i egen have - årets gang.

Det er også her man kan melde sig ind i
foreningen bag ”Naturplanteskolens venner”

Tirsdage med start den 17. januar:

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-skylskomponenter 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)
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”Affald starter hvor fantasien
slutter”
Den 30. november afholdt
kommunen sammen med
konsulentvirksomheden
Niras og Rockwool en
workshop med fokus på,
at der skal etableres et
produktionsorienteret
genbrugscenter, hvor
Rockwools nedlagte
produktionshaller ligger.
Det sker i en erkendelse
af, at fremtidens virksomheder har et stærkt fokus
på den cirkulære økonomi.
Vi skal begrænse/stoppe
vores træk på naturens
ressourcer, og i stigende
grad gøre brug af det, som
vi før har betragtet som
affald. ”Det der er mit
affald kan meget vel være
din ressource.” Når affald
opstår er det fordi fantasien ikke rækker længere.
Ca. 40 mennesker, der
alle har en eller anden
tilknytning til genbrugsbranchen var mødt frem
for dels at høre en række
kompetente indlæg - dels
selv at indgå i workshops
der havde et konkret fokus
på fremtidens lokale

genbrugsby.
Et af de mest konkrete
bidrag kom fra Jeppe Rose,
der er medindehaver af
virksomheden Woodliving,
der laver genbrugsmøbler
på mål.
Han tegnede sit billede af en
genbrugsby han godt kunne
se sig selv i.
Der skal være mulighed for
at man her kan have sit
værksted, der skal være
showroom, hvor produkterne
kan præsenteres, der skal
være mulighed for at man
kan holde kurser for
medarbejere og samarbejdspartnere, der skal være
et miljø, hvor vi inspirerer og
skaber iværksættere, der
skal være en kantine med
god mad, hvor vi mødes
med de andre og hvor de
uformelle, men meget
nyttige netværk kan opstå.
Sidst, men ikke mindst skal
der være et stærk platform
for markedsføring.
Der arbejdes nu videre med
ideerne.Vi afventer spændt
hvornår der sker noget.

Inspirerende indlæg
på cirkulær
økonomi.
Her indlæg fra
Hennes & Mauritz,
som også arbejder
med cirkulær
økonomi.

Udspil og medspil

Grøn Salon og klinik

Miljø- og EnergiCentret
tager også imod

v/ Pia Gade
Grøn Salon er i gang med at iværksætte informationsmøder i landet og starter på Sjælland. Det første
møde sker i Ishøj Salon Care den 27. februar.
Møderne er rettet mod frisørsaloner, der kunne være
interesseret i at få pillet kemien ud af hverdagen, og få
ret til at bruge ”Grøn Salon-mærket” .
Senere skal gennemføres et lignende informationsarrangement i Jylland .
Inden sommerferien 2017 skal alle saloner være besøgt
for et uanmeldt tjekbesøg. Der er foreløbig 35 saloner.
I november 2016 blev den første grønne klinik indviet.
Den hedder Salon Fiin og ligger i Ry ved Silkeborg.
Som noget nyt har vi indført et temaer for indsatsen i de
grønne saloner. I
2017 vil temaet
være microplast.
En lille del af
bidraget som
salonerne betaler
går til en ”grøn
salon-fond” som
grønne saloner kan
søge når de vil gøre
en ekstra indsats for
at udbrede
kendskabet til
ordningen.

∗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

Udspil og medspil

I EU-dialog

Alternativ til plastklude

v/ Knud Anker Iversen

Nu sælger vi biobaserede rengøringsklude fra Maistic. Vi sælger fem for 20 kr.
Om produktet siger de selv:

Europaparlamentsmedlem Christel
Schaldemose (A) kunne fornyelig fejre 10
år som medlem af parlamentet.
I den forbindelse skrev jeg en lykønskning
til hende.
Hun svarede venligt tilbage på mine
spørgsmål vedr. parlamentets indsats for
ressourcerne og reparation:
Kære Knud Anker
Tusind tak for din søde mail. Den blev jeg
rig g glad for.
En af de ng, der frustrerer mig med EU, at
det tager så lang d at få noget igennem.
Vi har igennem tre års d forsøgt at få EUKommissionen l at komme med et ltag, der
skulle gøre noget ved problemet. Nu øjner vi
lidt ny energi og opbakning l ideerne.
Derfor er vi netop gået i gang med at skrive
en rapport om "planlagt forældelse" og alt
hvad der følger med. Vi skal i den forbindelse
også komme med konkrete forslag l ltag.
Her er længere garan er, sikkerhed for
reservedele, bedre oplysning om forventet
leve d, forbud mod egentlig planlagt
forældelse etc nogle af de bud vi får med.
Hele denne tankegang har taget lidt d, at få
skabt forståelse for. Men e*er ideen om
cirkulær økonomi er blevet så populær (og
nødvendig) er det som om, der er gået hul på
boblen. På den gode måde.
Jeg skal selv være socialdemokraternes ordfører på sagen i miljøudvalget.
Når rapporten er klar, skal jeg nok sende den
l dig. Jeg er dog først lfreds, når vi er
kommet i mål med en klar lovgivning.
Tak igen for mailen, din lykønskning og din
interesse. Den glæder mig meget.

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at vi
hos MAISTIC anser plastindholdet i de
viscose- og celluloseklude, du hidtil har
fundet på supermarkedernes hylder, for
overflødigt.
Det er ganske enkelt en unødvendig kilde til
plastforurening af hav og miljø. Og ja, vores
mål er, at du inden for overskuelig fremtid
ikke kan finde de plastfyldte klude i butikkerne.
Bl.a. derfor har vi i efteråret 2016 indledt et
samarbejde med Plastic Change om klude,
kaldet ‘Mikroplast Nej Tak’.
Men duer de til noget, spørger du naturligvis.
Kan de erstatte min elskede lyserøde?
Svaret er ja. Det kan de sagtens. Funktionen
er den samme, suge- og vaskeevne ligeså.
Som versioner med plast gælder stadig, at
cellulosekludene er mere slidstærke end
viscoseklude og holder længere. Til gengæld
har viscoseklude en bedre sugeevne end
celluloseklude.
For begge MAISTICs kludtyper vil
du formentlig bemærke, at de føles blødere –
en feature, der i øvrigt går igen i
alle MAISTICs certificeret komposterbare
poser.
Materialet i MAISTICs klude Fri For
Mikroplast er biobaseret, dvs. skabt på en
base af træ.
For begge typer gælder:
• Indfarvning eller print altid med AZOfri

farver
• Emballagepose af OK Compost eller OK

Compost Home-mærket bioplast
• Indlagt papir er FSC-mærket
• Kludene kan vaskes ved 60 grader
• Vi anbefaler ikke tørretumling, da det
forkorter kludenes levetid
Forhandlingen foregår i samarbejde med
Naturplanteskolen. Her vil du også kunne
finde de plastfrie klude.
Læs mere på www.maistic.dk
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Trafiknyt

Generalforsamling hos cyklisterne
Torsdag den 9. februar afholder Dansk Cyklistforbund på Vestegnen sin ordinære generalforsamling.
Generalforsamlingen, der holdes på VUC i
Albertslund, har elcykler som tema.
Fra kl. 16-17 vil der være mulighed for selv at teste
en elcykel. Det sker i samarbejde med den lokale
cykelforhandler Astrup, der vil være tilstede med tre
elcykler.
Kl. 17-18 vil forskellige folk formidle erfaringer med
elcykler.
Kl. 18-19 er der en let anretning og fra kl. 19 er der
ordinær generalforsamling.
På selve generalforsamlingen vil formanden Mogens
Sørensen for sidste gang aflevere bestyrelsens
beretning for årets gang. Han har meget klart
tilkendegivet at han ønsker at stoppe.
Som ny formand foreslår bestyrelsen næstformand
Christina Gylling Saadbye,(læs side 3) der har meldt
sig klar på banen.
Man skal være medlem af cyklistforbundet for at
kunne stemme, men ikke-medlemmer kan også
deltage uden stemmeret.

Blandt de der vil formidle erfaringer
med elcykel er Benny Brostrup
Andersen, der har deltaget i Test En
Elcykel-projektet.

Delebil i Nærheden
I den kommende bydel Nærheden i
Hedehusene vil de nyindflyttede blive
mødt med et tilbud om at være med i en
delebil.
Det sker for at understrege at transportovervejelser bør indgå når bebyggelsen –
der ligger 5 min. gang fra Hedehusene
Station - skal indflyttes.
Således har byudviklingsselskabet
NærHeden P/S og delebiludbyderen

LetsGo indgået en aftale om, at der –
som en start - opstilles to delebiler i
Nærheden så snart de første 10 familier
er indflyttet.
Det er første gang at et byudviklingsselskab har taget aktivt ansvar for et
boligområdes transportformer.
Ordningen evalueres efter 3 år.

Udspil og medspil

Vestegnens Vedvarende Elværk indstillet til lukning
v/ Johannes Thulesen, fmd.
30. marts kl. 16.30 er der indkaldt til ordinær
generalforsamling i VVE med dagsordenspunktet ”Forslag om lukning af foreningen”.
VVE blev etableret i 2014 med det formål at
arbejde for den vedvarende energi på
vestegnen - først og fremmest med ønsket
om at etablere solcellelaug. Altså at flere,
der ikke selv har mulighed for at drage nytte
af solenergien, kan gå sammen med det
formål at producere solcellestrøm.
Her kom lovgivningen imidlertid på tværs,
idet det blev fastholdt at man skulle bo inden
for en radius af 2 km fra anlægget for at
kunne være andelshaver. Et krav som for få
af vores medlemmer kunne indfri.Vi måtte
således droppe solcellelauget.
Vi har hele tiden håbet på i stedet at kunne
engagere os i at etablere en vindmølle i
Transportcentret i Høje-Taastrup sådan som
det fremgår af kommuneplanen. Heller ikke
det lykkedes. Den skulle placeres på

grunden ved grønttorvet (Copenhagen
Market).
Grønttorvet blev dog meget større end
oprindeligt planlagt. Så meget så der ikke
kunne blive plads til en mølle.
Vi var så i dialog med naboen, Titan
Container, som kunne være interesseret,
men endte med også selv at skulle bruge
al pladsen.
Vi havde håbet på at der så var andre
initiativer på Vestegnen vi kunne bakke
op omkring, men heller ikke det lykkedes.
Vi mener således at indstillingen fra
bestyrelse om lukning af foreningen er
rimelig velbegrundet.

Interesseret i at få en andel i
Københavns solcellelaug?
Kontakt Else Nalholm på tlf. 20 27
04 23 eller på mail
else@nalholm.dk.

Naturlægemidler
Økologisk makeup og kropspleje
Økologisk fødevarer
Gluterfri og laktosefri fødevarer

Bytteservice + bonuskort
Udbringning af varer
Taastrup Hovedgade 82, tlf. 43 52 23 24
Åbent dagligt kl. 10.00 - 17.30 , Lørdag kl. 10.00 - 14.00
Husk vores bonuskort: få et stempel for hver gang du køber for 300 kr.
10 x stempel giver gratis varer for 200 kr
www.taastruphelsekost.dk
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Vor egen verden

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

Navn

funktion

Hvornår er de her?

Knud Anker Iversen

Daglig ledelse, grøn guidearbejde

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

Pia Gade

Bogholderi, grøn salon m.v.

Mandag og onsdag kl. 1017

Heidi Ammitzbøll

Regnskabsansvarlig for diverse
foreninger + diverse

Hver dag fire timer undtagen
onsdag

Claus J. Pedersen

PC-support hjemme hos folk

Efter aftale

Ejner Stutemeyer

Elektronikreparation

Mandag, onsdag kl. 12-15,
fredag kl. 10.00 - 13.30

Ena Kløverhøj

Diverse 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

Mette Kongstad

Reparation og udvikling

Dagligt kl. 9-15

”Daglige” frivillige:
Navn

Funktion

Hvornår er de her?

Kirsten Jørgensen

Butik Fair og så holder hun os
i ørerne

Typisk onsdag - 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

Hanne Hansen

Lukkevagt

Torsdage kl. 13.00 - 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

Niels Mikkelsen

Elektronikreparation

Mandag og fredag kl. 9-16

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 kl. 12-15

HVAD SKER I OG OMKRING
MILJØ- OG ENERGICENTRET I
december 2016-marts 2017
Torsdag den 15.
december kl.
19.00: Ordinær
generalforsamling i
DN, Poppelalle 12
i Taastrup.
Fredag den 16.
december kl. 1718: Støttekoncert
for og med HOPE,
Taastrup Teater.
Søndag den 18.
december kl. 1115: Juletræstoppe
fældes i Naturplanterskolen
Fredag den 30.
december kl. 1415: Nytårstaffel i
MEC. Alle er
velkomne.
Tirsdag den 10.
januar kl. 14-16:

Vi fejrer Aages 80
års fødselsdag.

Generalforsamling i
Cyklistforbundet
Vestegnen på VUCcentret i Albertslund.
Fra kl. 16: demonstration af elcykler.

Miljø– og
EnergiCentret ligger
på Høje Taastrup
Boulevard 54.

Onsdag den 25.
januar kl. 18:
Vegetaraften i
Paraplyen. Pris 40
kr. Billet købes
gennem MEC

Torsdag den 30.
marts kl. 16.30:
ordinær generalforsamling i Vestegnens Vedvarende
Energi: Lukning af
foreningen.

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

Torsdag den 26.
januar kl. 10.00:
Udflugt til Affald Plus
i Næstved (afg. kl.
9.00)

Torsdag den 30.
marts kl. 19.00:
Ordinær generalforsamling i MEC.

Fredag den 13.
januar kl. 14-16: Vi
fejrer Heidis 50 års
fødselsdag.

Fredag den 27.
januar kl. 14-16: Vi
fejrer Enas 60 års
fødselsdag.
Torsdag den 9.
februar kl. 19.00:

Alle ønskes en
glædelig jul og nytår
MEC holder - takket være frivillige - åbent
hverdagene mellem jul og nytår i det
sædvanlige tidsrum kl. 9-17.

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
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Miljø– og EnergiCentret
er en forening, hvor
formålet er at understøtte en bæredygtig
hverdag på et økologisk
forsvarligt grundlag.
Ud over for
medlemmernes kontingenter og indtægter i
centret, drives foreningen
med støtte fra HøjeTaastrup kommune,
deltagelse i EU-projekter,
en række lokale
boligselskaber, HøjeTaastrup Fjernvarme samt ved at løse
konkrete miljøopgaver
efter regning.

