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spændende perspek-

tiver her.  

Et andet område som 

det nye byråd vil kom-

me til at skulle forhol-

de sig til er hvordan 

transportforbruget kan 

begrænses.  

Høje-Taastrup er en 

kommune fyldt med 

transportvirksomhe-

der og et transport-

center, og vil derfor 

oplagt være en kom-

mune, der skal gå i 

spidsen med gode 

løsninger. F.eks hjælp 

i forhold til den om-

lastning til mindre 

CO2 belastende vare-

transport, når man kø-

rer til Hovedstaden.  

Det samme transport-

fokus bør byrådet  og-

så have i forbindelse 

med etableringen af 

den nye stationsnære 

Taastrup C-by hvor 

en af ejendommene 

vil være det nye råd-

hus og hvor man bør 

finde kreative løsnin-

ger så medarbejderne 

stimuleres til andre 

transportløsninger 

end hver mand sin bil.  

Vi vil byde det nye by-

råd  velkommen og 

glæde os til et spæn-

dende og godt samar-

bejde.  

Mads Peter Schreiber 

  

Det er en styrket borg-

mester med et stærkt 

mandat bag sig der er 

gældende efter det lo-

kale kommunevalg.  

Et grønt parti - SF - er 

røget ud, men et andet 

grønt parti - de radika-

le - er kommet ind. En-

hedslisten - der også 

taler det grønnes sag - 

er der fortsat.  

Set fra MECs stol er 

tingene uændret.  

Det samlede byråd har 

hidtil bakket MEC op, 

og det er der ingen 

grund til at tro skulle 

ændre sig.  

Når vi ser ud over 

kommunen i øvrigt,kan 

der være lidt mere 

usikkerhed om, hvad 

fremtiden måtte bringe. 

Det springende punkt 

er: hvor ambitiøs vil 

Høje-Taastrup være 

når det drejer sig om 

håndteringen af res-

sourcerne. Her har 

kommunen ligget i 

baghjul af en lang ræk-

ke andre kommuner, 

der allerede er godt i 

gang med at gennem-

føre sorteringen hjem-

me ved husholdninger-

ne og f.eks. sortere 

plast og metal fra - og 

ikke mindst det organi-

ske køkkenaffald.  

Her er ingen udmeldin-

ger andet end at ”vi 

kan ikke være i spid-

sen med alt. Vi lærer 

af de andre kommu-

ners erfaringer og må-

LEDER 

Nyt byråd - hvad så?? 
ske kan vi gøre det 

bedre end dem”.  

Sådan var meldin-

gen fra borgmeste-

ren da MEC - sam-

men med Cyklistfor-

bundet og DN - holdt 

vælgermøde den 30. 

oktober.  

Står det til os i MEC 

så skal kommunen 

på dupperne og se 

at få gjort overvejel-

ser om ressourcer-

ne.  

I 2019 skal politiker-

ne tage stilling til 

hvilken transportør 

der skal stå for ind-

samlingen. De bør 

vide i god tid hvilke 

krav til sorteringsma-

teriellet, der skal væ-

re opfyldt.  

Det er også ressour-

cer vi har fokus på, 

når vi - sammen 

med Vestforbræn-

ding og Høje-

Taastrup kommune - 

arbejder for at gøre 

brug af den tidligere 

administrationsbyg-

ning for det tidligere 

VEGA.  

Også her ser vi mu-

lighed for at få flere 

ressourcer  (tidligere 

benævnt som affald) 

gjort nyttige.  

Hvad det ender med 

ved vi p.t. ikke. Vi 

regner med at det 

nye byråd kan se 
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PROFIL 

Jens Ole Gregersen 

  

Jens-Ole Gregersen har været tilknyt-
tet MECs værksted i ca 2 år som frivil-
lig.  
Han er 71 år Han er oprindelig elektro-
nik ingeniør, men er nu gået på pensi-
on.  
Da han i pressen hørte om MECs 
værksted, var hans nysgerrighed vakt 

og han fik lyst til at melde sig som 
frivillig. 
 

De vanskelige opgaver 
Han har specialiseret sig i at hånd-
tere de mere vanskelige elektronik-
opgaver såsom ældre lydudstyr 
som radio/forstærkere og specielt 
B&O udstyr. men er dog generelt 
velbevandret i at løse elektroniske 
gåder. Som han selv siger: ”Det er 
som at skulle løse en lidt indviklet 
kryds og tværs-opgave”. Man bliver 
rigtig glad når opgaven lykkes. 
Det er typisk mandage og onsdage 
vi ser ham. Tirsdage er han frivillig 
hos Røde Kors møbelafdelingen i 
Greve, hvor han er chauffør på last-
bilen, som henter møbler som folk 
forærer butikken og så bringer han 
solgte møbler ud . 
Udover at være velbevandret ud i 
elektronikken, er han også et meget 
hjælpsomt menneske som det 
f.eks. kommer til udtryk, når han 
skal lære fra sig hvor han er meget 
tålmodig og imødekommende. 

Netop kombinationen af det faglige 
og  sociale er et miks, der passer 
Jens-Ole godt, og som ytrer sig ved 
at han er yderst vellidt og meget af-
holdt overalt i huset.  
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VOR EGEN VERDEN 

Lørdag den 28. oktober var skiftedag i 
Miljø- og Energicentret (MEC).  Dagen 
hvor venner af MEC kunne tage afsked 
med den daglige leder siden stedets start 
den 3. september 1993, Knud Anker Iver-
sen - og byde velkommen til hans afløser 
Tina Faber. 
 

Ca. 200 mennesker var forbi i de 3 timer 
receptionen varede (enkelte gik forgæves 
idet en rundsending havde lavet starttids-
punkt allerede kl. 10). 
 

Det blev en festlig og god dag med sang, 
taler og masser af gaver.  
Knud Anker havde ønsket bidrag til 
MECs overlevelse og her kom 11.225 
kr ind. Her ønskede han efterfølgende at 
1200 kr skulle øremærkes til at MEC blev 
medlem af Erhvervsrådet for på den må-
de at signalere en styrket tilknytning til 
det lokale erhvervsliv. 
Flere overholdt dog ikke ønsket om ude-
lukkende at give bidrag til MEC,  og kom 
med personlige hilsner - mest vin. 
   
Foreningens formand Mads Peter Schrei-

 Nu er Tina centerchefen 

ber holdt en tale til de to. I talen til 
Knud A. nævnte han bl.a. at han - i 
MECs verden - burde have såvel 
iværksætterpris som gazelle-pris. 
 

I talen til Tina gav han udtryk for at 
hun allerede i hendes indledende fri-
villige periode havde vist, at hun vil 
være opgaven voksen - ikke mindst i 
forhold til at sikre stedets fortsatte ud-
vikling og ved at have et stærkt fokus 
på stedets social-økonomiske profil. 
Susanne Hass fra foreningen Masan-
ga holdt en hyldesttale for Knud An-
kers 10 årige engangement i ulands-
foreningen der står bag Masanga-

hospitalet i Sierra Leone. 
Pia Gade takkede på vegne af medar-
bejderne Knud Anker for indsatsen og 
overrakte ham et gavekort på kulturel-
le oplevelser. Også Tina fik en flot 
hilsen - en velkomstgavekurv fra med-
arbejderne. 
Og så gik snakken ellers blandt de 
mange mennesker, der var mødt 
frem. 

Man kan se flere billeder på www.mec-ht.dk. 



 

Vores egen verden 

Julefrokost - hyggeligt til langt ud på natten 

23 MEC-aktive var med da der den 25. november var indbudt til julefrokost i Østerbys 
selskabslokaler . 
Der var tale om et fint arrangement i god stemning incl. fjollet sang og pakkeleg - og ikke 
mindst god mad og drikke.   

Så er der nytårstaffel 
Der er tradition for at slutte året af med at folk omkring MEC mødes omkring nytår og får 
kransekage og champagne, hører formand Mads Peter opridse årets gang og så er der 
ellers mulighed for at takke hinanden for indsatsen og ønske et godt nytår.  
I år nytårstaffel fastlagt til lørdag den 6. januar kl.12-14.  
Alle venner af MEC er hermed indbudt.  
 



6  

 

Udspil og medspil 

Et nyt spændende samarbejde har taget 
sin begyndelse. Miljø- og EnergiCentret 
(MEC) indgår i et samarbejde med russi-
ske miljø-aktive fra Moskva-

regionen, ledet af Sergey Sevosyanov, 
som arbejder med økologiske projekter 
om recirkulation og bæredygtige meto-
der. 

Det startede med at en lille delegation 
torsdag den 9. november besøgte Miljø- 
og Energicentret hvor centerchef Tina 
Faber bød velkommen, hvorefter Niels 
Mikkelsen fra værkstedet tog over og 
viste gæsterne rundt. De var nysgerrige 
og stemningen var god. Niels fik bl.a. 
fortalt om husets holdning til genbrug og 
genanvendelse, og vigtigheden i at man 
lige kommer forbi inden man kasserer 
de ting, der er gået i stykker. ”De blev 

En spændende russisk forbindelse 

introduceret til en social-økonomisk virk-
somhed, hvor der er højt til loftet og langt til 
døren”, ifølge Niels Mikkelsen. 

Udover at besøge MEC var delegationen 
også på besøg på Vestforbræn-
ding, hvor Michael Birch Karlsen, teamle-
der, var ansvarling for rundvisning. 

Dagen efter var Tina Faber sammen med 
den tidligere leder Knud Anker Iversen på 
besøg hos det Dansk-Russisk Videnskabe-
lige Center i København, hvor seminar om 
økologi og bæredygtige udvikling i Dan-
mark og Rusland fandt sted. Her fik de ud-
dybet – over for en større kreds af deltage-
re og foredragholdere – hvad det er for er-
faringer som MEC har. Erfaringer som del-
tagerne gav udtryk for at kunne bruge. Det 
blev aftalt at kontakten skal fastholdes. 

På billedet ses (fra venstre til højre) Artem Markarjan, direktør af det Russiske Center for Videnskab og Kul-
tur, Niels Mikkelsen fra MECs reparationsværksted, Irina Bjørnø, assoc. professor og formand for Russisk 
Kultur Mission i Danmark (RKMD) og  og  Sevostyanov Sergey , professor fra Puschino (Moskva regi-
on), leder af Afdeling for Praktiske Økologi, Russisk Videnskabelig Akademi.  



 

Udspil og medspil  

Vellykket vælgermøde  
Næsten 60 mennesker var mødt op da 
MEC - sammen med Cyklistforbundet og 
Danmarks Naturfredningsforening - den 
30. oktober afholdt vælgermøde i Med-
borgerhuset.  
Otte partier var repræsenteret og bidrog 
hver på deres måde til en saglig og seri-
øs debat.  
På mødet kom man ind på flere temaer. 
Bl.a. Hakkemosen som flere af deltager-
ne gav udtryk for, mister sit lokalt foran-
krede særpræg når det opkøbes af det 
store vandland.  
Der var løfte fra politikerne om at ville 
følge udviklingen løbende, men ellers var 
der ikke nogen tøven at spore.  
 

 

 

 

 

Der var ikke enighed om  hvor gode forhol-
dene er for cyklisterne m.h.t. stiforbindelser, 
vedligehold og skiltning.  
Her gav socialdemokraternes Peter Faar-
bæk udtryk for at der var et pænt forbed-
ringspotentiale, men borgmester og teknik-

formand var godt tilfreds med niveauet. 
Peter Faarbæk der er ny i byrådet er i øvrigt 
udpeget til at skulle være formand for Plan– 
og Miljøudvalget i det nye byråd, så meget 
kan type på at der her vil være en potentiel 
samarbejdspartner for MEC i den kommen-
de valgperiode.  

WEB-SHOP 

HANDEL MED OS I DØGNDRIFT 

GÅ IND PÅ GENBRUG.MEC-HT.DK. 

VÆLG UD HVAD DU ØNSKER VEDR. BRUGTE  MEN TESTEDE FJERN-

BETJENINGER, COMPUTERDELE, PRINTKORT, STRØMFORSYNINGER 

M.V. .  
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Udspil og medspil  

Kort MEC-nyt 
 

Fremstød for flere medlemmer. 
Man er i MECs bestyrelse blevet eni-
ge om at opdatere MEC-folderen, så 
den retter sig mere mod børnefamili-
er. Folderen bliver herefter omdelt i 
kommunen af Dianna, suppleant i be-
styrelsen og Tina Faber først i det nye 
år. 
 

MECs samfundstjener 

MEC har i øjeblikket en samfundstje-
ner ved navn Jianrong Chen. Han 
skal gøre rent 40 timer i alt og vi for-
venter at han er færdig hos MEC med 
udgangen af december. Han forstår 
ikke meget dansk eller engelsk, så vi 
kommunikerer via fagter og tegn. Han 
er en sød og hjælpsom fyr.  
 

Paw– praktikant 
Paw Lauritsen på 23 år er netop star-
tet som praktikant hos MEC.  
Hovedmålet for praktikken er, at Paw 
finder sig til rette på praktikstedet og 
langsomt kan se sig selv som en der 
er i praktik på Miljø- og energicente-
ret, i en lang periode. Paw kommer 
fra Thorshøjgård, Ishøj og eftersom 
han lider at gigt og derfor har proble-
mer med førligheden, er det svært at 
finde et passende praktiksted til Paw. 
Derfor er Paw nu startet hos os som 
medhjælper i GLS pakkeshoppen, 
hvor han hjælper Solveig og Anna 
med at håndtere pakkerne. Han er 
med til at udlevere, tage imod og regi-
strere pakker de 2 timer, han er på 
MEC ugentligt. Paw har ligeledes til-
budt at aflevere pakker eller færdig-
gjorte varer fra værkstedet til de æl-
dre, som har svært ved at komme op 
på MEC. Alle har taget godt imod 
Paw.  
 

Vellykket praktiksamarbejde  
Vi har haft vores første praktikant fra 
AspIT (IT-uddannelse for unge der 
har asperger). Vores praktikant var 
Mikkel  Kisling. Han faldt meget fint 
ind sammen med Christophpher og 
Michael på IT-værkstedet, og gav 
åbenlys indtryk af at han havde lært 
meget af at være her. 
 

Smagsprøver på Posi-
tive Nyheder 
 

Alle kan gratis abonnere på Positive Nyhe-
der. Som abonnent får man 10 positive nyhe-
der sendt til sin mailbox søndag aften.  
Ønsker man at abonnere skal man skrive til 
kontakt@positivenyheder.dk. Pt. er der 200 
abonnenter.  
Her følger eksempler på positive nyheder 
som alle slutter med et link hvor man kan læ-
se videre:  
 

Solenergi skaffer rent drikkevand til afsi-
des egne  i Indien 

Sociale iværksættere har skabt en måde hvor de 
kan levere rent vand til områder med ringe eller 
ingen adgang til rent vand. Løsningen er en sol-
drevet vandanlæg, der bruger omvendt osmose 
og ultraviolet filtreringsteknologi til at omdanne 
snavset vand til rent drikkevand.  
 

Grøn statsminister vil reformere Island 

Katrin Jakobsdottir fra partiet Den Grønne Ven-
strebevægelse bliver Islands nye statsminister. 
Hun har en dagsorden der er meget ambitiøs på 
det klimamæssige område og så vil hun gøre den 
islandske økonomi mere robust.  
 

Vi har stigende grad af tillid til hinanden 

Den danske tillidskultur lever, og har det godt, og 
tilliden er faktisk højere end da man første gang 
begyndte at måle på den i 1980. Det gælder så-
vel i forhold til mennesker vi ikke kender som i 
forhold til institutioner.Kun tilliden til politikerne 
ser ud til at være vigende. Det står at læse i en 
analyse som netmediet Zetland har udgivet . 
 

Deltidsvegetarer starter madrevolution 

Flexitarerne, der veksler mellem at spise kød og 
vegetarisk, blev spået til at blive årets største 
madtrend. Men tallene tyder på noget endnu 
større.  
 

DN: Natur og miljøbevidstheden er stigende 

Vi er i en tid, hvor natur- og miljøbevidstheden 
fylder mere i befolkningens bevidsthed, end den 
gør i langt de fleste gruppeværelser på Christi-
ansborg. Men politikerne ved godt, at vi har både 
ressourcerne og evnerne til at udfordre politikere 
og myndigheder på mange områder. 11.000 nye 
medlemmer i en forening med 130.000 medlem-
mer.  



 

Udspil og medspil 

Positive Nyheders Filmklub 

 

Den sidste tirsdag i måneden vil der være film i Positive 
Nyheders Filmklub. Første gang vil være tirsdag den 
30. januar kl. 19-21.30.  
De første film vil være filmen ”I morgen” der er en be-
skrivelse af en række opmuntrende eksempler på men-
nesker, der rundt omkring på jorden gør en aktiv og 
god indsats for kloden og for deres medmennesker.  
 

Filmklubben holder til i Miljø– og EnergiCentrets møde-
lokale, hvor der er plads til 15 mennesker omkring et 
mødebord og en fladskærm.  
 

Det koster 50 kr at være med og for de penge får man 
kaffe og te og måske kage og sparer op til film, der skal 
betales for. Pengene betales fra gang til gang.  
 

Da der er begrænset plads skal man tilmelde sig forin-
den. Tilmelding sker ved at sende en mail til kon-
takt@positivenyheder.dk 

 

Det besluttes fra gang til gang hvilken film der skal vi-
ses næste gang. Det meddeles på 
www.positivenyheder.dk.  
 

GRETHE PEDERSEN DØD 

En god ven af MEC er død, nemlig Grethe Pedersen der i slutningen af november døde i en alder af 
73 år.   
Grethe havde det meste af sit liv væ-
ret en meget afholdt og respekteret 
personalechef i Høje-Taastrup kom-
mune.  
Hun  stoppede sin ansættelse i kom-
munen i 2007, og ved den lejlighed 
aftalte vi, at hun skulle være aktiv i 
Fair Trade butikken.  
Her var hun engageret frem til butik-
kens lukning i 2013.  
Her var endelig en arbejdsopgave, 
hvor hun ikke var chefen. Hun var me-
nigt bestyrelsesmedlem og så var hun 
i øvrigt den, der hjalp til i butikken. Ik-
ke mindst var hun frisk på at hjælpe til, 
når butikken skulle ud på markeder. 
En ydmyg rolle som hun gav udtryk for 
passede hende godt. 
Jeg er glad for at have lært Grethe at 
kende som det varme, begavede og humo-
ristiske menneske hun var. 
Grethe blev bisat fra en propfyldt Taastrup 
Nykirke den 1. december. 
ÆRET VÆRE GRETHES MINDE. 
 

Her ses Grethe sammen med tre andre Fair Trade akti-
ve. Solveig Hansen, Kirsten Jørgensen og formand 
Poul Møller Nielsen. Det var da Fair Trade butikken 
kunne fejre otte år i 2011. 
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Udspil og medspil 

Danmarks Naturfreningsforenings (DN) 
har fået en bevilling på 25.000 kr som er 
øremærket plantning af frugttræer forestå-
et af pensionister (grønt guld) i samarbej-
de med skolebørn.  

Det er MECs tidligere leder, nu folkepensi-
onist Knud Anker Iversen, der er ansvarlig 
for projektet.  

Han har - i samarbejde med lokalpressen - 
efterlyst steder hvor træerne ville vække 
glæde. Offentligt tilgængelige ste-
der.  

Der er kommet flere forskellige for-
slag fordelt rundt i kommunen. 
F.eks. en ubeboet kommunal 
grund i Sengeløse, i Fløng ved 
Fløngskolen og ved legepladsen, i 
Hedehusene ved Stejlbjerg Mose 
og i Taastrup ved den nye Røjle-
haven naturpark. 

Derudover har alle kommunens 
skoler fået tilbud om at få lov at 
plante træer på deres område. Fo-
reløbig har  Borgerskolen og Fløng 
Skole reageret positivt.   

Alle steder er man indstillet på at ville 
hjælpe praktisk med at få træerne plantet.  

Hovedparten af stederne er det offenlige 
arealer og således skal planteplanen god-
kendes af kommunens Vej og Park-

afdeling. Her er Claus Dahl positiv.  

Han insisterer dog på at der skal foreligge 
en meget præcis plan for hvor hvilke træer 
skal plantes og ikke mindst hvem der ef-
terfølgende passer på dem.  Træplantnin-
gen startede den 14.12. på Borgerskolen. 
Se mere på www.mec-ht.dk.  

”Plant for the planet” hvorfra dette billede 
stammer er inspiration til den lokale træplant-
ningsaktion. Her har børn siden 2008 plantet 
15 mia. træer rundt på kloden.  

50 frugttræer skal plantes 

Fra vegetar- til veganeraftner 
Den 29. november afvikledes årets sidste 
vegetaraften, og det var da noget af en 
succes. Aldrig har der været så mange – 
32 – og sjældent har maden været så 
god. Svampesteg med aubergine, kikær-
ter og valnødder med såvel brune som 
hvide kartofler og en fantastisk fin salat.  
Ris a la mande med mandelgave sponso-
reret af Taastrup Helsekost .  Det he-
le startede med en julesang (Julen har 
bragt velsignet bud) og sluttede med 
varm kaffe. 
Undervejs præsenterede Tina Faber sig. 
Det er hende, der som daglig leder i Miljø
- og EnergiCentret vil være den der er 
forbindelseslinien mellem MEC og Vege-

taraftnerne, idet det er MEC, der sælger 
billetter og laver for- og efteromtale. 
 

Iøvrigt blev det (uimodsat) foreslået at ma-
den fremover udelukkende vil være baseret 
på veganske råvarer og således helt uden 
mælk, ost og æg. 
Der er ikke vegetaraften i december. Næste 
gang vil være onsdag den 31. januar kl. 
18.00. Prisen er uændret 40 kr og man skal 
ikke denne gang bekymre sig om hvem der 
laver maden. Der er friske frivillige der har 
meldt sig. Man kan tilmelde sig ved at skri-
ve til kai@mec-ht.dk. 



 

Udspil og medspil 

”jeg vil gerne være aktiv,  men jeg vil ikke 
være i front”. Sådan var meldingen fra for-
mand gennem det sidste år, Irene Jepsen, 
forud for generalforsamlingen i Danmarks 
Naturfredningsforening (DN) den 30. okto-
ber.  
Der var spænding til det sidste, men det 
lykkedes at finde en ny formand, idet Pe-
ter Saadbye lod sig overtale. Han er 55 år 
og kom ind i bestyrelsesarbejdet i 2004. 
Han arbejder til dagligt som kemiingeniør 
på Novo Nordisk. Udover engagementet i 
DN er han også formand for grundejerfor-
eningen hvor han bor. I øvrigt er han gift 
med Christina Saadbye, der er formand 
for Cyklistforbundets lokale afdeling.   
Irene Jepsen kunne i sin formandsberet-
ning fortælle om et ganske aktivt år hvor 
afklaring og dialog med kommunen om-

Ny formand i DN - Høje-Taastrup  

kring Hakkemosen har fyldt en del – i ly-
set af planerne om at det kommende 
vandland også har købt Hakkemosen. 
Også indsats i forhold til at beskytte 
grundvand og naturen i forbindelse med 
grusudgravning i Vridsløsemagle har fyldt 
i foreningens arbejde.  
Mest synligt har dog været foreningens 
udadvendte arrangementer såsom af-
faldsdag, nattergaletur, vandreture ved 
Sejlbjerg mose og svampetur.  
Under valg til bestyrelsen lykkedes det 
generalforsamlingen at få en fuldt funkti-
onsdygtig bestyrelse samt tre supplean-
ter.  
Den nye formand er således fortrøst-
ningsfuld for hvad angår arbejdet i det 
kommende år.   
 

Den nye bestyrelse i DN: Henning Kirkegaard, Jens Alnor, Ole Helding, Irene 
Jepsen, Jan Kjær (supl.), Bodil Josephsen, Peter Saadbye, Lene Bergqvist, 
Knud Anker Iversen (supl.), Carsten Vestergaard (supl.). Martine Pedersen og 
Stig Günther var fraværende. Foto: Kjeld Espersen  
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Udspil og medspil 

Ren By initiativet holder nu vinterferie og 
starter så først op igen til april 2018.  
Sæsonen sluttede af med den traditionelle 
affaldsindsamling den første lørdag i de-
cember. En affaldsindsamling, der sluttede 
med en god julefrokost med 14 deltagere i 
MECs mødelokale.  
 

ISøndag den 22. april starter Ren By-

aktiviteterne op sammen med DNs årlige 
affaldsindsamlingsdag. Denne dag regner 
vi med at der vil være indsamling fra 7 for-
skellige steder i kommunen.  
 

Sæsonen 2018 bliver lidt anderledes idet 
indsatsen for en renere by nu suppleres 

med en indsats for at der kommer mere 
blomstrende i vores kommune - flere træ-
er men også flere blomster.  
 

Vi vil efterspore hvor der i det offentlige 
rum vil være basis for at så blomster som 
tiltrækker bierne. Vores lille forsigtige for-
søg på at modvirke tendensen til at in-
sekter og bier forsvinder fra naturen.  
Det vil dog kun blive en succes hvis ide-
en får opbakning - dels fra folk der godt 
vil udpege steder hvor de kan sås - og 
dels hvis nogen vil hjælpe med at skaffe 
frøene.  
 

  

Ren og blomstrende by 

Her ses hovedparten af de der var med til årets sidste Ren By aktion den 2. december. Foran 
ses noget af det som de fik ”høstet” på området omkring  Høje Taastrup Station.  

Vilde bier 
I naturen findes 232 vilde arter af solitærbier (207 arter) og humler (25 arter). Ca 50 vilde arter 
menes at være gået tabt (i de seneste årtier – ud) siden de første bi-registreringer i slutningen 
af forrige århundrede. 
De fleste vilde bier (og humler – ud) er for små, eller ude af stand til at stikke og gøre skade.  
Vilde bier opdeles i forskellige grupper:  Der er humler og solitær-bier. 
Hos solitær-bierne er hver hun sin egen bidronning, og levetiden er generelt 6 uger. 
Humler lever generelt en halv sæson. 
Overvintringssteder for humlebier er kvasbunker, grusbunker, stengærder – altid bedst hvor det 
er tørt.  
Solitær-bier flyver max 500 m fra deres rede-sted. Humler op til to kilometer fra boet. 



 

Udspil og medspil  

Grøn salon har indgået et 
samarbejde med Sofie 
Buch, der studerer til miljø-
teknolog. Samarbejdet inde-
bærer at vi hjælper hende 
med at formidle spørgsmål 
til en række konventionelle 
frisørsaloner, hvor de bl.a. 
skal svare på spørgsmål om 
i hvilket omfang medarbej-
derne har forøget hoved-
pine, allergi eller ånde-
drætsbesvær.  

De samme spørgsmål stilles 
så også til de saloner, der 
har omlagt til at være grøn 
salon. Fra en undersøgelse, 
som Grøn Salon lavede i 
2011, ved vi at mange frisø-
rer, som er kommet til skade 
med kemien i frisørfaget, 
har søgt over i de Grønne 
Saloner, eller selv er startet 
som Grøn Salon.  

Undersøgelsen viste at 80 
% af disse frisører fik det 

bedre eller slap helt af 
med deres lidelser og 
medicin, efter at de 
begyndte som Grøn 
Salon. Undersøgelsen i 
2011 var begrænset til 
Grønne Saloner, dvs at 
gruppen var ret lille. Nu 
udvides undersøgelsen 
til Grønne Saloner og 
konventionelle kemi-
saloner i både Dan-
mark, Norge og Sveri-
ge, så undersøgelsen 
kan få et større stati-
stisk grundlag.  

Når undersøgelsen er 
færdig i januar vil resul-
tatet blive offentliggjort 
og blive anvendt som 

del af Sofie Buchs uddannelse. 

Det er Johan Galster der - 
sammen med Pia Gade - hol-
der styr på de grønne saloner. 
Han fortæller: 
 

- Grøn Salon lever sit stille liv 

Grøn salon laver undersøgelse og sender 
klager til Miljøstyrelsen 

med en svag tilstrømning af 
nye saloner - senest er den 
første grønne salon i Island 
blevet certificeret med 
hjælp fra en grøn frisør, der 
alligevel skulle til Island.  
 

Derudover fortæller Johan 
at han bruger en del tid på 
at sende klager til Miljøsty-
relsen vedr. producenter 
der  ”greenwasher” deres 
produkt. Indtil videre har 
han fået ret i alle sine kla-
ger. Det er han selvfølgelig 
glad for, men det generer 
ham at det ikke har nogen 
konsekvenser for de der 
bryder loven. Der rejses 
ikke en politisag og der er 
ikke nogen der får bøder. 
Alligevel kæmper Johan 
videre for at få sikret at in-
gen skal smykke sig med 
lånte fjer og påstå at et pro-
dukt er miljøvenligt, når det 
ikke er tilfældet.   
 

 

 

Sofie Buch la-
ver undersø-
gelser i frisør-
faget omkring 
arbejdsmiljøet, 
og laver en 
rapport om det. 
Det sker i sam-
arbejde med 
Grøn Salon.  
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Udspil og medspil 

V/ Tina Faber 

Hvorfor bo stort og prangende, når man 
kan bo småt men godt….det spørgsmål 
kunne man godt stille sig selv, i et sam-
fund hvor vi mange gange forsøger at 
overgå hinanden på godt og ondt. Vi har 
travlt med at nå flere og flere ting, og 
der er ingen tvivl om at vi i vore travle liv 
har brug for at kunne koble af og nøjes 
med mindre ind i mellem.  
Derfor er Tiny House Living med til at 
puste liv i tanken om at bo småt, men 
godt. Det er tid til at nyde det simple liv, 
hvor vi kun omgiver os med det mest 
nødvendige, og finder ro og rum til bare 
at være. 

Når man ser det mobile Tiny House, får 
man med det samme lyst til at kigge ind i 
de 28 mobile m2 ,der har alt det man har 
brug for i et enkelt hjem. Funktionalitet er 
tænkt ind i alle rum og kroge af det mobile 
hjem. Man har mulighed for at skræddersy 
indretningen, så den passer til både stude-
rende, seniorer, singler, simple living – eller 
dig. Huset kan anvendes som anneks, kon-
tor, studiebolig, hjem eller som fritidshus. 
Denne mobile løsning kan være den per-
fekte løsning for dig, der ønsker at bo småt 
men godt. 

For yderligere information se hjemmeside – 
www.tinyhouseliving.dk 

Tiny House Living – en anderledes måde 
at tænke bolig på 

Tiny House var med på efterårets store ”Building Green” udstilling.  



 

Udspil og medspil  

Miljø- og EnergiCentret 

tager også imod 
 

∗Brugt værktøj til brug i ulande.  
  

∗ Tassisimo-kapsler til TerraCycle. 

 

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

 

∗Brugte batterier 
 

∗Miljøfarligt affald i mindre 

mængder 

 

∗Småt el– og elektronikaffald 
 

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

ne. Formidles af MultiCenter Syd 

 

∗Dåseringe, som formidles videre 

til Innerwheel, der sikrer, at de 

sælges og pengene går til benpro-

teser i Thailand 

 

∗Lysestumper. Indsamles af Kir-

kens Genbrug. Smeltes til nye lys. 

Overskuddet går til arbejde i 3. 

verden   

 

∗ Brugte telefoner som vi giver 

videre til Børneulykkesfonden. 

 

∗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 
  

Højbakkevej 3   

MEC har i flere omgange været inde omkring den øko-
logiske ejendom Højbakkevej 3 ved Hedehusene. 
Ejendommen ligger i trafikkorridoren og er ejet af Na-
turstyrelsen, der har ønsket at sælge den.  
Når vi har været inde over, hænger det sammen med 
vores ønske om at styrke den lokale forsyning af øko-
logiske fødevarer - herunder frugt og bær. Et ønske vi 
deler med ejeren af naboejendommen, Aiah Noack, 
Naturplanteskolen.  
Det viste sig imidlertid at selve ejendommen var i så 
dårlig stand at det vil kræve betragtelige summer at 
sætte den i stand, og da vi var mest interesseret i selve 
jorden - 6 ha - droppede vi at finde økonomi til at købe 
ejendommen. Vi signalerede dog vilje til at forpagte 
jorden hos den, der ville købe den.  
Imidlertid var der ingen der bød, og ejendommen kom 
så i nyt udbud den 14. december. 
 

Efter at have opgivet køb af ejendommen dukkede 
imidlertid en lokal ildsjæl - Joshua Poulsen - op, som 
godt kunne tænke sig at lave en økologisk bosætning 
på ejendommen. Han havde i første omgang fået ind-
tryk af at det åbnede den nye planlov op for. Vi gik ind 
og støttede ham med at efterlyse potentielle bosæt-
ningsvenner. Overraskende mange - 15 - viste interes-
se, men da vi bad kommunen klarlægge betingelserne 
for bosætning på skrift, stod det klart, at netop placerin-
gen i transportkoridoren umuliggjorde projektet.  
Vi er således tilbage ved start - en god del erfaringer 
rigere, og med en ny spændende kontaktkreds af øko-

bosættere.  
Hvad der sker med ejendommen ved vi efter den 14. 
december (efter bladets deadline). 
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Udspil og medspil 

Agendarådet er et forum for dialog og 
samarbejde mellem borgere, interesse-
grupper og kommunen.  

Rådet har til formål at arbejde for en bæ-
redygtig udvikling og miljøvenlig adfærd i 
kommunen.  

Natur, friluftsliv og miljømæssige forhold 
er centrale emner, men også sundheds-
mæssige og sociale forhold kan indgå.  

Agendarådet består af ni faste medlem-
mer fra landsdækkende natur– og miljø-
foreninger, Miljø– og EnergiCentret, to 
byrådsmedlemmer samt to repræsentan-
ter fra myndigheder på natur, miljø og det 
kulturhistoriske område.  Derudover er der 
tre valggrupper bestående af bestyrelser i 
samlede bebyggelser, øvrige lokale natur
– og miljøforeninger og by– og lands-
bylaug. Hver valggruppe har to repræsen-
tanter.  

Det vil være byrådspolitikerne Anne-Mette 
Bak (S) og Marjan  Gunjjou (C) der er til-
knyttet rådet.  

Den 14. december var der valgmøde. Ef-
ter dette møde står det fast at  det er Birgit 
Larsen fra Vibo-Charlotteager og Erik Lar-
sen fra Taastrup Have der repræsenterer 
boligforeningerne.  

Nyvalg til Agendarådet 
De to øvrige grønne foreninger vil være repræ-
senteret ved Svernd Grønlund fra Bilauget og 
Knud Anker Iversen fra Cyklistforbundet.  

Det vil være Tina Faber ,der fremover repræ-
senterer MEC. Tidligere var det Knud Anker 
Iversen som indtil årsskiftet har været formand 
for Agenda-rådet.  

Agendarådet har sit første møde den 1. febru-
ar. Her skal man - blandt meget andet - også 
konstituere sig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marjan Gunjjou (C) er ny politisk repræsentant 
i Agendarådet. Hun erstatter John Bilenberg 
der ikke genopstillede til byrådet.  

Høje-Taastrup Bilaug kunne fejre 15 år  
 Den 17. november kunne Høje-Taastrup Bilaug fejre 15 års jubilæum. Det skete ved et vel-
lykket honningprøvesmagningsarrangement i Hedehusene Station. Her var ikke færre end 20 
forskellige smagsprøver som dommerne (som var alle tilstedeværende 23 medlemmer) skul-
le bedømme. 
Fremmødet blandt foreningens 43 medlemmer var således fint. Foreningen har de senere år 
kunnet glæde sig over den fortsat stigende interesse, der i 2002 startede med 19 medlem-
mer. Medvirkende til medlemstilgangen er at bilauget de senere år har undervist nye biavlere 
i foreninges andelsbigård i Høje-Taastrup.  
Det er Henrik Ruø Jensen der er formand. 
Ønsker man at købe noget af den gode lokale 

honning er det stadig muligt at købe det i MEC. 
Man kan læse mere om foreningen på  

www.bilaug.dk. F.eks. at foreningens andels- 

bigård åbner den 4. april, og at det er muligt at  
komme på kursus hvis man ønsker at starte en 

karriere som biavler.  
 



 

Udspil og medspil 

Der er meget godt affald, der ikke bliver 
nyttiggjort - hvordan gør vi ? 

Når man kommer med sin trailer og afle-
verer affald på genbrugspladsen på Ler-
vangen eller når man  leverer videre til 
storskrald, så har man gjort op at dette 
kan man ikke selv bruge mere.  

Man har måske ovenikøbet afleveret 
brugbare ting til Røde Kors eller Kirkens 
Genbrug. 

Der er dog ingen garanti for at ikke andre 
kan bruge det, der bliver tilbage. Enten 
direkte som det er, eller måske oparbej-
det så det kan blive til noget nyt.  

Det er denne sidste del, som et nyt initia-
tiv vil søge at gøre noget ved.  

Initiativet har foreløbig tre parter, nemlig 
Vestforbrændings Bæredygtigheds-

sekretariat, Høje-Taastrup kommune 
(driftby og miljøforvaltning) og Miljø– og 
EnergiCentret.  

I denne kreds har en lille gruppe haft sit 
første arbejdsmøde hvor ønsket er at få  

fisket brugbare ting fra, inden det ryger til 
forbrænding. I praksis, at når man kommer 
til Genbrugspladsen så skal det - inden af-
faldet ryger ud - lige afklares om der er no-
get, der er for godt til at smide ud.  

Det, der er nyttigt, skal så gives videre som 
råstof til grønne iværksættere, der vil sørge 
at få noget godt ud af det. 

Dette initiativ er inspireret fra Retuna ved 
Eskildstuna i Sverige. Her har man etable-
ret en række virksomheder ,der baserer sig 
på det der ellers ville blive kasseret.  

Arbejdsgruppen er i en undersøgende fase, 
hvor det som det første skal afklares om 
salgstedet vil kunne placeres tættere på 
borgerne således at også andre vil kunne 
have glæde af at købe de produkter, der 
kommer ud af affaldet.  

Arbejdsgruppen, der mødes igen i slutnin-
gen af januar, har repræsentation fra MEC 
af Tina Faber og Knud Anker Iversen.  

Det er den tidligere administrationsbygning for VEGA der har sat gang i ideen om at der 
kan ske en oparbejdning af affaldet fra den nærliggende genbrugsplads.  
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Transport 

 

   
 

 

 

 

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   

Tirsdag den 20. marts er der kl. 17.30 - kl. 
19 generalforsamling i Cyklistforbundet på 
Vestegnen. Alle kan deltage, men kun med-
lemmer har stemmeret.  
Foreningen  giver sandwich og drikkevarer 
under generalforsamlingen. Forudsætningen 
er dog at deltagerne forhåndstilmelder sig.  
 

Kl. 19 er kommer Peter Møller og fortæller 
om sin cykeltur på tværs af USA. Det sker 

under overskriften ”Fra kræftramt til eks-
tremsport” .   
Han var nærmest dødsdømt, men beslut-
tede at inden da så ville han altså cykle 
tværs over USA.  
Denne tur gjorde noget ved ham og det vil 
han fortælle om i foredraget.  
 

 

 

 

 

 

 

Såvel generalfor-
samling som fore-
drag holdes hos 
VUC, Gymnasievej 
10, Albertslund. 

Fra kræftramt til ekstremsport  



 

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  Tirs  og fre kl. 8.15-11.15 + efter afta-
le 

Pia Gade Bogholderi, grøn salon m.v. Mandag og onsdag kl. 10-17 

Heidi Ammitzbøll  Regnskabsansvarlig for diverse for-
eninger + 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 ører-
ne 

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. 10.00-

12.00 

Hanne Hansen Lukkevagt  Torsdag kl. 13-17 

Anna Kirkeberg Lukkevagt Mandag og fredag kl. 14-17 

 Susanne Frantzen Lukkevagt Tirsdag kl. 13-17 

Knud Anker Iversen ”konsulent” Når Tina ringer 

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 

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 (pt. Syge-
meldt) 
 

Michael Follin PC-reparation  Onsdag kl.10-15 

Værksted 

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 Klar-
skov Pedersen er suppleanter.  
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 HVAD SKER I OG OMKRING  

MILJØ- OG ENERGICENTRET I 

december 2017– marts 2018 

Lørdag den 6. ja-
nuar kl. 12-14: 
Nytårstaffel i MEC. 
Champagne og 
kransekage og tale 
af formanden. 

Tirsdag den 30. 
januar kl. 19-

21.30: Positive Ny-
heders filmklub i 
MEC. Deltagelse 

Miljø– og Energi-
Centret ligger på 
Høje Taastrup Bou-
levard 54. 
 

Der er åbent dagligt  

kl. 9.00 – 17.00,   

lørdag kl. 10.00 – 14.00 

 

Miljø– og EnergiCentret 

er en forening, hvor for-

målet er at understøtte 

en bæredygtig hverdag 

på et økologisk forsvar-

ligt grundlag.  

 

Ud over for medlemmer-

nes kontingenter og ind-

tægter i centret, drives 

foreningen med støtte fra 

Høje-Taastrup kommune, 

deltagelse i diverse pro-

jekter, en række lokale 

boligselskaber, Høje-

Taastrup Fjernvarme - 

samt ved at løse konkre-

te miljøopgaver efter reg-

ning. 

50 kr. Reserver via 
kontakt@positive 
nyheder.dk.  

Onsdag den 31. ja-
nuar kl. 18: Vege-
taraften i Væreste-
det Paraplyen, Kin-
gosvej 26A. Pris 40 
kr. Tilmelding i MEC 
eller via kai@mec-

ht.dk 

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  

Torsdag den 1. fe-
bruar kl. 17-19: Mø-
de i Agendarådet på 
Rådhuset.  

Tirsdag  20. marts 
kl. 17.30-19: Gene-
ralforsamling i Cyk-
listforbundet efter-
fulgt af spisning og 
foredrag.  

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

HUSK DE POSITIVE NYHEDER 

VI ADMINISTRERER WWW.POSITIVENYHEDER.DK. HER SØGER 

VI AT OPSAMLE GODE OG INSPIRERENDE TING DER SKER I DEN-

NE ELLERS KAOTISKE VERDEN. ØNSKER DU HVER SØNDAG AF-

TEN AT FÅ EN OPSUMMERING AF UGENS 10 GODE NYHEDER 

SKAL DU SKRIVE TIL KONTAKT@POSITIVENYHEDER.DK 

DET KOSTER IKKE NOGET AT FÅ DENNE PÅMINDELSE.   

GLÆDELIG JUL  OG GODT NYT-

ÅR - OG TAK FOR DET GAMLE ! 
 
HUSK ! VI HOLDER ÅBENT I PAKKES-

HOPPEN DEN 27.-30. DECEMBER 


