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Blad for medlemmer af Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup
Torvedage på Axeltorv 2019
Så nærmer sig tiden hvor vi igen skal starte torvearrangementerne på Axeltorv i Taastrup.
Det sker med officiel start fredag den 5. april kl.15.00, hvor borgmester Michael Ziegler officielt åbner sæsonen, og hvor det lokale The Rockband kommer og spiller. Bandet består af
5 musikere: Tony Pansa / Trommer - Jannie Pedersen /Vokal - Kurt Rasmussen /
Bas+Vokal - Carsten Birkbøll / Guitar - Jørgen Mortensen Guitar+Vokal. De spiller blandet
blues og rock musik af amerikansk, Engelsk, Svensk og Dansk oprindelse.
Også i år vil der være mulighed for at købe fisk, ost, grøntsager, blomster, vin, frø med mere
hver fredag fra april til september. Den første fredag i måneden vil der være en eller anden
form for optræden – typisk musikalsk – på scenen på torvet mellem 15.00 og 17.00.
Torvedagene vil typisk starte kl. 9.00 og slutte ved 17.00 tiden.
Det er Handelsstandsforeningen Taastrup Bymidte, der står for Torvedagene på Axeltorv.
Kig forbi, det bliver festligt.
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LEDER

KLIMAVALG
I løbet af foråret skal vi stemme to

steder – dels folketing – dels EUparlament. Ved begge valg står
klima højt på dagsordenen – højere end nogensinde, hvis man
skal tro på diverse meningsmålinger. Det er vi i MEC rigtig glade
for. Vi håber en ny kommende
regering – uanset den er med rød
eller blå statsminister – vil have et
meget ambitiøst sigte på - for alvor - at få sat rammer for dæmpning af vores CO2-udslip.
Der er nok at tage fat på. Omlægning af landbruget så der på jordene opsuges markant mere
CO2 og at der sker en omlægning så den meget CO2belastende produktion af slagtedyr mindskes.
Der skal også gøres noget ved
vores transportvaner. Ikke ved
flere moralsk løftede pegefingre
mod bilisterne, men ved afgiftsomlægninger så der føres markant flere penge fra den CO2belastende bilisme til den kollektive transport og elbiler. Det gælder også den flybårne transport
hvor afgiftssystemet skal være
med til at ændre på vores vaner.
Vindenergien har med havmølleparker fået et løft, men langt fra
nok til den vedvarende energi.
Der kan – med mere smidig lovgivning – gøres meget mere for at
fremme at mange flere gør brug
af ikke mindst solceller.
Der bør også være fokus på vores stadig alt for omfattende forbrug der har et stort slid på klodens ressourcer herunder indsats
for at styrke genbrug og reparation. Og sådan kunne vi nævne
flere eksempler f.eks. med mere
bæredygtigt byggeri og energiind-
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sats i den eksisterende boligmasse, aktiv indsats for at gøre
brug af spildvarme fra produktionsvirksomheder i fjernvarme.
MEC er sat i verden for at gøre
en indsats i forhold til miljøet i
Høje-Taastrup om nærmeste
omegn. Alligevel følger vi meget
med i den overordnede lovgivning, som jo også sætter rammerne for vores arbejde. Det er
baggrunden for at vi – som ved
den kommunale valgkamp for et
par år siden – går sammen med
andre miljøengagerede lokale
foreninger – Danmarks Naturfredningsforening og Cyklistforbundet – om at lave et vælgermøde. Temaet vil som sidst være
miljø, natur og transport, men
blot med spørgsmål rettet mod
folketingskandidater eller EUkandidater. (se kalender)
Vi håber I som medlemmer vil
bakke os op og møde frem og
stille gode spørgsmål når der
alvor går klimavalgkamp i det.
Ligesom Danmark/EU har behov
for fokus på klima, så har vi også
lokalt behov for mere fokus på
vores klima eller rettere bæredygtighed.

v/ Mads Peter Screiber
(bestyrelsesformand i MEC)
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PROFIL

Vesla Andreasen
Så har hun været aktiv linedancer og
har gennem ni år stået for instruktion.
Hun er stadig frivillig i Kirkens Genbrugs butik i Hedehusene, hvor hun er
med en gang om ugen.
Hendes kendskab til MEC er kommet
gennem Ren By-initiativet, hvor hun
har været aktiv de sidste tre år. Ikke
bare på de månedlige runder, men
også ved at hun - og veninden Anni af egen drift går på affaldsjagt.

Hun er 77 år, men tag ikke fejl, der er
masser af spræl i den seneste frivillige i
MECs forkontor, Vesla Andreasen.

Vesla har været med siden december,
2018, og er først og fremmest frivillig
med at sørge for pakkeposten i såvel
GLS-shoppen som Postnord.
Da hun for godt 13 år siden meldte sig
ud af arbejdsmarkedet, gik det ikke stille
af sig. Hun arbejdede da på det lokale
Etik-tryk, og havde været der i over 20
år. Da der skulle gives lønforhøjelse, fik
hun 1,50 kr, mens de mandlige trykkere
fik 11 kr mere i timen. Den uretfærdighed fik hende til at smække med dørene. Hun finder sig ikke i hvad som helst
og slet ikke uretfærdighed.
Hun var dog godt forberedt på, at pensionistlivet ikke skulle være i sofaen foran
fjernsynet. Vesla har snart 30 års jubilæum i Taastrupspidserne og har vel samlet gået jorden rundt et par gange. Her
er hun med hver tirsdag og søndag og
får sikret sig dagens gode motion - og
det sociale samvær.

Vesla har tre børn (to piger og en
dreng født med 16 måneders mellemrum), fem børnebørn og to oldebørn.
De fylder også i hendes pensionistliv.
Det gør hendes eks-mand også. Han
er ni år ældre end hende og kommer
næsten aldrig uden for en dør, men
han har en besøgsven, som kommer
en gang om ugen og spiser sammen
med ham. Det er Vesla.
Vesla er glad for det frivillige job i
MEC og føler efterhånden, at hun er
fortrolig med opgaven. Hun insisterer
dog på, at hun ikke skal være alene
om det.
I begyndelsen var hun usikker på, om
der var opgaver nok, og om hun ville
komme til at kede sig. Veslas liv er for
kort til kedsomhed.
Hun keder sig dog ikke og er glad for
opgaven og for at være en del af det
sociale liv i og omkring MEC.
Tilfredsheden går også den anden vej,
så det er, som det skal være.

kai

VOR EGEN VERDEN

Indkaldelse til generalforsamling på MEC
Onsdag den 27. marts kl. 19.00 er der
ordinær generalforsamling i foreningen
”Miljø– og EnergiCentret”. Mødet foregår
i MECs lokaler på Høje Taastrup Boulevard 54.
Generalforsamlingen har flg. dagsorden:
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1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Bestyrelsens beretning

4.

Godkendelse af regnskab og budget

5.

Fastsættelse af kontingent

6.

Indkomne forslag skal være afleveret/sendt til tina@mec-ht.dk senest
den 13.3.

7.

Valg af bestyrelse og suppleanter.
Ifølge vedtægterne vælges bestyrelsesmedlemmer for to år ad gangen, så følgende personer er automatisk genvalgt. Mads Peter
Schreiber, Bodil Josephsen, Mogens Jørgensen og Ejner
Stutemeyer. Suppleanter sidder for
et år ad gangen og skal genvælges. Følgende er på valg; Karsten
V. Jacobsen, Martin Brøndsager,
Bjarne Bertelsen og Ole Helding.

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant.

9.

Evt.

Også i år vil der være en ekstern dirigent og foredragsholder. Denne gang
har vi inviteret Helene Eskildsen fra
AgendaCentret i Albertslund. Når hun
er færdig med at dirigere os, vil hun
fortælle om sine erfaringer med at koordinere ”Stop spild Lokalt” i Albertslund.
Hvordan undgår man, at mad kasseres?
Måske vi kan blive klogere på hvornår
vi får en madstation i vores lokalområde.

VOR EGEN VERDEN

Chefen er på nedsat kraft
Det er ikke nemt at være chef i MEC for tiden. Først snuppede kommunen MECs basistilskud, og så væltede alle ulykker ned
over Tina, som er stedets daglige chef.
Først røg hun ind i en skilsmisse, så blev
hendes ældste søn - Carl Emil - meget alvorligt syg. Det medførte så, at hendes yngste
søn Poul på 11 grundet skilsmisse og manglende storebror i hverdagen, har svært ved
at koncentrere sig om skoledagen og hverdagen i øvrigt. Tinas datter på 18 har det
også svært, og har også brug for støtte og
bearbejdning af alt det, der sker lige nu.
Carl-Emil er blevet ramt af syndromet Guillain Barré og er blevet lammet i størsteparten af kroppen, og prognosen siger, at der vil
gå mindst 1 år før han kommer sig helt. Han
er til genoptræning på Hammel Neurocenter
ved Aarhus, hvor personalet kræver, at der
er en forælder tilstede hele tiden. Det betyder, at Tina halvdelen af tiden må til det jyske og derfor jobmæssigt ikke kan være på
MEC 100%.
Der er således rigeligt for den seje leder at
kæmpe med. Hun ønsker at familien kommer til hægterne og vil nødigt tilsidesætte
sine funktioner og opgaver for MEC og i
Energitjenesten ØST i denne svære tid.

Når sønnike engang kommer hjem fra
Hammel, vil der være en periode, hvor
han skal passes i hjemmet, og til den tid
kan det være, at Tina tager orlov for at
passe sin søn.
Heldigvis er personale og samarbejdspartnere forstående og gør, hvad de kan
for at aflaste hende, men alle må se i øjnene at det er en noget rå tid.
Alt dette ændrer dog ikke på det faktum, at Tina den 2/4 fylder 50 år. Det
skal selvfølgelig markeres, og i dagens
anledning vil der blive afholdt en lille
reception på MEC mellem 15-17 for de
frivillige, gæster af huset og samarbejdspartnere.

Underskrifter på MECs overlevelse
Samlet har MEC indtil nu fået indsamlet knap 700 underskrifter, og
vi vil gerne have flere. Vi vil rigtig gerne ramme det magiske tal
1000, så vi har stadig brug for din stemme. Kig forbi og underskriv i
butikken eller online via www.wechange.dk.
Ønsker man at donere midler til bevarelse af MEC kan det ske via
www.caremaker.dk
Jeg vil gerne på husets vegne benytte lejligheden til at sige tak for
alle de positive tilkendegivelser og støtte, der er for at bevare MEC i
fremtiden.

Udspil og medspil

EU-ambition: Mere bæredygtig transport
Den 26. maj er der valg til EUparlamentet. Derfor indsamler miljøorganisationen VedvarendeEnergi
viden om, hvad der ifølge den almindelige dansker skal til førend man vil
være med til at gennemføre EU’s
klimaplaner. Det skete bl.a. via en
workshop i Taastrup den 24. januar,
hvor de 10 deltagere kunne dele deres hverdagserfaringer og idéer til
en forbedret grøn sektor. De primære spørgsmål var; Hvilke barrierer
oplever danskerne i deres personlige omstilling til et mere klimavenligt
forbrug? Og hvad vil danske borgere
være med til, at man regulerer fra
EU’s side? Workshoppen i Taastrup
var én ud af 10 borgerinddragelsesworkshops, der afholdes landet
over.
Det var Linda Thyme og Kasper Jerberg der gennem Vedvarende energi stod for workshoppen i Taastrup,
der blev gennemført i samarbejde
med MEC, Om samarbejdet siger
de :
”Vi har været virkelig glade for samarbejdet med Miljø- og Energicentret: Det har haft rigtig stor værdi
med en lokal samarbejdspartner,
som kunne bidrage med den lokale

viden og hjælpe med at få workshoppen
op at stå. Og vi er virkelig imponerede
over deltagernes engagement. Der kom
mange spændende og forskelligartede
synspunkter frem, og dét er jo vigtigt, når
resultaterne bliver præsenteret for de
kommende Europaparlamentarikere”.
Energi- og Miljøcentrets hjælp til at sprede budskabet om workshoppen har været
vigtig for antallet af deltagere. Det har
betydet, at workshoppen kan komme med
endnu flere pointer og bidrage endnu mere til en effektiv rapport, som kan hjælpe
vores politikere.
De afholdte workshops kulminerer i et
afslutningsevent den 2. maj i Aarhus,
hvor EU- spidskandidaterne Magrete Auken (SF), Morten Løkkegaard (V), Jeppe
Kofod (S) og Pernille Weiss (K) vil deltage. Hensigten er at EU-kandidaterne skal
præsenteres for resultaterne af workshopsene og debattere disse resultater.
På den måde er workshop-deltagerne
med til at klæde Europaparlamentarikerne på til arbejdet med EU’s klimapolitik op
til EU-valget i 2019.
Workshop gennemføres i samarbejde
med INFORSE-Europe med støtte fra
Europakommisionen.

I tre arbejdsgrupper i Kulturcentret arbejdede
deltagerne med
emnet om mere
bæredygtig transport.
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Udspil og medspil

Den store skraldedag
Søndag den 31. marts kl. 11-13 arrangerer DN (Danmarks Naturfredningsforening)
den store skraldeindsamlingsdag. Således
også i Høje-Taastrup hvor der vil være
startsted seks forskellige steder i kommunen:
•
Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade
•
MEC, Høje Taastrup Boulevard 54
•
Hedehusene Station
•
REMA 1000 i Fløng
•
Forten i Vridsløsemagle
•
Sognegården i Sengeløse
I ugen forinden er der den 24. marts indsamlingsdag i Reerslev med mødested
ved Forsamlingshuset.

Det vil være at foretrække, at man tilmelder sig forinden til kai@mec-ht.dk,
men kommer man uanmeldt, vil man
alligevel blive taget godt imod. Alle deltagere får en vest, en sæk og en
”picker”. Denne dag forsøger vi at skaffe overblik over, hvor mange cigaretskodder, der bare smides i naturen, ligesom der skal være en opgørelse over
hvor mange dåser vi får samlet sammen.
Efter indsamlingen vil der i MECs mødelokale blive budt på brød og lidt til
halsen.
I ugen optil inviteres skoler i hele landet
til at deltage.
Læs mere om indsamlingerne på
www.dn.dk.

Ren By får støtte af Danske Bank, Taastrup
Når den store skraldedag er afsluttet, tager
MECs Ren By initiativ ud og samler skrald
ved udvalgte steder rundt om i kommunen.
Det har de gjort siden 2005 og er således
ved at være en institution.
Netop dette arbejde har den lokale afdeling
af Danske Bank blik
for.
Således var filialdirektør Carsten Rose
den 22. januar forbi
med en mobilepay
på 5000 kr.
Penge som de frivillige ”æder og drikker” op, idet de ikke
selv skal betale for
deres julefrokost,
sommergrill eller for
at skylle efter når en
aktion for renere
natur er vellykket
afsluttet.

Det er et sted mellem 10-20 mennesker,
der hver gang hen over sommerhalvåret
deltager i Ren By aktionerne.
Aktioner som understøttes af HøjeTaastrup kommunes driftby.

Udspil og medspil

Stop spild af maden lokalt
Albertslund høster erfaringer med at organisere indsatsen mod madspild.
Erfaringer som også skal komme os til gode i Høje-Taastrup.
Mængden af mad, der må kasseres,
fordi det er meget tæt på sidste udløbsdato, er blevet mindre. Takket
være initiativer som Stop Spild Lokalt.
De nærmeste madspildsbekæmpere
holder til i Albertslund, hvor det er
Helene Eskildsen fra AgendaCentret,
der koordinerer.
- Det er helt vildt. Her har vi fat i en
lang ende. F.eks. havde vi to aktioner
i forbindelse med jul og nytår, hvor vi i
alt havde 120 frivillige, der hentede
og pakkede madvarer fra 20 lokale
butikker og sørgede for, at 700 mennesker fik god mad til fryseren. I alt
10 tons mad undgik at blive kasseret.
Vi lånte den nedlagte Nordeabank i
Albertslundcentret, hvor man så kunne hente sin portion.
En anden gang havde Onlinesupermarkedet Nemlig.com købt flere flæskestege, end der blev solgt. Da flæskestegene kort efter nytår nåede ud-
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løbsdatoen, kontaktede de derfor Stop
Spild Albertslund for at høre, om foreningen var interesseret i at dele stegene ud.
Det var vi! Foreningen hentede flæskestegene og lod jungletrommerne lyde via
Facebooksiden Stop Spild lokalt
(Albertslund). I løbet af 1,5 time var alle
flæskestege uddelt fra Nordealokalet i
Albertslundcenteret.
Helene fortæller, at de har dannet en forening som en underafdeling under landsforeningen ”Stop Spild Lokalt”. Foreningen håber at kunne få et lokale stillet til
rådighed fra kommunen, som også ytrer
begejstring for initiativet.
Der er i Danmark en lang række lokale
afdelinger under ”Stop spild lokalt”. Om
og hvornår vi får en afdeling i HøjeTaastrup vides ikke?
I Høje-Taastrup er der endnu ikke dannet
en lokalafdeling, men ikke mindst Kvickly
har vist stor interesse for, at noget lignende sker her.

Udspil og medspil

Kort nyt
Hvor kan man genbruge i Høje-Taastrup?
Vi har lavet en oversigt over, hvor man kan komme af med, hvad man har af
overskydende og som er for godt til at kassere. Oversigten fortæller samtidig
hvor man kan henvende sig hvis man vil købe genbrug. Find oversigten på
www.mec-ht.dk.
Ny formand i DN
Den tidligere leder af MEC er blevet valgt som formand for den lokale afdeling
af Danmarks Naturfredningsforening. Det skete i forbindelse med at den tidligere formand Peter Saadbye måtte stoppe grundet for stor arbejdsbelastning
på jobbet. Han fortsætter i bestyrelsen som næstformand.
Vælgermøde
I forbindelse med at 2019 er valgår såvel til Folketing som til EU-parlamentet,
har vi i MEC aftalt at skulle holde et fælles vælgermøde sammen med DN og
Cyklistforbundet Vestegnen. Vælgermødet vil have fokus på klima og bæredygtighed, natur og transport. Hvornår det bliver, afhænger af valgets udskrivelse. Vi vil forsøge at formidle det til vores medlemmer via nettet, hjemmeside
og så gennem lokalpresse.
Grøn salon i god gænge
Tovholder på Grøn Salon, Johan Galster fortæller:
”Der er godt 70 certificerede saloner i Norden.
Producenterne er vilde efter at få deres produkter optaget på Positivlisten, og
ofte fravælger de serier, som vi ikke anbefaler pga. indhold af farlige stoffer.
Undertiden får de producenterne til at ændre på recepterne, så skadelige stoffer bliver erstattet med mindre skadelige.
Fra næste år forbyder vi fire stoffer,
såkaldte siloxaner, som er tungtnedbrydelige i naturen og som er fundet i
fisk i fjerne egne i Norge. Vi har orienteret en række firmaer om ændringen, så de har mulighed for at tilpasse sig.
Videre har vi fokus på et par hormonforstyrrende stoffer, der bruges som
UV-beskyttelse i mange produkter.
Stofferne er ekstremt hormonforstyrrende i vandmiljøet, hvorfor vi har forbudt dem i Grøn Salon, men lovgiverne, hverken i Danmark eller EU, gør
noget ved dem. Så må vi jo gøre noget.”
Det er Energitjenesten Øst i MEC, der
er sekretariat for Grøn Salon.

Udspil og medspil

Lommepengeprojekt
Hver onsdag eftermiddag kommer Omair og
hjælper os - først og fremmest med at passe
pakkeshoppene. Han kommer i kraft af, at vi
har indgået et samarbejde med Gadehavegaards lommepengeprojekt.
Vi fungerer som en ekstern arbejdsplads og
har ikke økonomi involveret, idet det er Gadehavegaards boligsociale projekt der betaler.
Omair passer fint ind og går godt i spænd med
både Kirsten og Solveig.

Veganeraftner med fokus på spirer
Veganeraftnerne, der foregår på Værestedet Paraplyen, har åbent næste gang onsdag
den 27. marts kl. 18.00.
Her har et lille hold på fire seje kvinder sørget for at lave en blandet opdækning med
god alsidig vegansk mad efterfulgt af kaffe og kage.
Veganeraftnerne har fundet ind i en fast skabelon således at tre hold af fire mennesker
på skift sørger for, at der er mad på bordet. Inden maden præsenteres ligger det dog
også fast at vi skal synge en sang - afpasset efter årstiden.
Hver anden gang er der som udgangspunkt et foredrag, der er relevant i forhold til bæredygtig kost. Ved arrangementet i marts kommer Irene Lundberg Larsen, der er ekspert i spirer, og fortæller om hendes meget positive erfaringer med at basere en stor
del af hendes kost på spirer og raw food (ikke kogt mad baseret på grøntsager).
Ønsker man at deltage kan man
tilmelde sig og forudbetale i MEC.
Prisen er 40 kr. Man kan også
reservere en plads og betale på
dagen. Det sker ved at skrive til
kai@mec-ht.dk.
Her præsenterer en af madlaverne, Andrine, aftenens menu.
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Udspil og medspil

Grennessminde åbner for næste sæson
I kan godt glæde jer til næste sæson.
Og ikke mindst til lancering af deres
nye Domedessert, som smager himmelsk .
Kom og hils på de nye beboere, grise,
ænder, gedekid, heste, høns og ænder .
De åbner igen d. 6. april fra kl. 10-17.
Adressen er Snubbekorsvej 16-18.

Nattergaletur den 25. maj
Naturplanteskolen og Naturfredningsforeningen indbyder til at spidse ørerne og indånde
dejlig landluft i de tidlige morgentimer lørdag
d. 25. maj 2019, kl. 05 – 07.
Rundturen slutter kl. 6.30 hvor der vil være
friskbagte morgenboller og kaffe/te.

Under omstillingen til naturgrund og levende spiselige haver er Naturplanteskolens 1,6
ha skov, haver og vildnis i udkanten af Høje
Taastrup kommune blevet indtaget af et stigende antal fuglearter.
Således høres stor flagspætte, gransanger,
grønirsk, gærdesmutte og ikke mindst nattergal.
Sidste år i maj talte vi 26 fuglestemmer i dagtimerne. I de tidlige morgentimer er der andre
stemmer, så det er spændende, hvilke vi hører denne morgen. Måske er vi også heldige
at se, hvor vores ynglende ugle-par, der holder til i træernes toppe, befinder sig.
Ønsker man at sikre sig plads ved nattergaleturen, skal tilmelding ske via
www.naturplanteskolen.dk, hvor man skal
overføre 35 kr. forlods. Der er plads til max.
30 deltagere.

Det er fugleekspert Carsten Høyer der som sidste år - går i spidsen og fortæller
hvad vi ser og hører.

Udspil og medspil

IT hjemmeservice er på banen igen!!
I MEC har vi gennem flere år tilbudt IThjemmeservice. Det vil sige, at vi tilbyder at
komme hjem til kunden og hjælpe med at få
teknikken til at fungere på kundens bærbare
eller stationære pc. Det skal forstås bredt, idet
det er vores erfaring, at computeren og brugeren kan gå skævt af hinanden på flere måder.
Der kan f.eks. også være behov for at få hjælp
til at gå i e-boks, lokalisere forsvundne e-mails,
og problemer med tænd og sluk funktionerne.

Vi tager 200 kr. for at køre ud på besøg, og
hvis problemet kan løses inden for 1/2 time, så

koster det ikke mere, men ellers koster
det 200 kr. pr. påbegyndt time.
Det er en erfaren herre, vi sender ud til
kunderne, nemlig Michael Stenander,
der gennem flere år har været tilknyttet
MEC på IT-værkstedet.
Ønsker du at gøre brug af denne service, så ringer du på 43 30 42 00 og lav
en aftale. Michael er på værkstedet
tirsdag og torsdag mellem 11-16.

Meget mindre
spild i hverdagen.
Høje Taastrup
Boulevard 41
2630 Taastrup
Åbent hver dag
kl. 7-21
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Reparation på værkstedet - ”kom bare do”
Lige nu er der kort ventetid på reparation på såvel elektronikværkstedet
som på IT-værkstedet. Det er stadig
samme brede kreds af frivillige medarbejdere, der synes det er sjovt at klare
de udfordringer, som det er at finde
fejl og få tingen til at fungere.
Herligt er det når der kommer tilbagemeldinger som f.eks. denne:
"Kære mirakelmagere.
Den 20.12.2018 indleverede min
mand vores ubrugelige harddiskoptager på jeres adresse; - og kun 14 dage senere kunne han afhente den nu
fuld funktionelle maskine.
Resultatet er stor glæde og taknemmelighed for et ubegribeligt lille beløb.
I er bogstavelig talt eneste redning for
alle os, der gerne vil beholde mulighederne for at fremstille vores egne
DVD-skiver og se dem når -, hvis og så ofte vi har lyst.
Vi har endnu et par, indtil nu håbløse og ubrugbare, maskiner, som vi
vil overlade i jeres kyndige hænder.
Med kærlig hilsen og grænseløs taknemmelighed"

Lørdag den 2. marts åbnede MEC dørerne til
den åbne reparations-café mellem 10-13. Mere
end 10 borgere lagde vejen forbi, heriblandt
Linda (billedet) som har haft problemer med sin
smalfilmfremviser. Det har hun ikke længere
efter at brødrene Jørgen (billedet) og Jens-Ole,
som er faste frivillige reparatører på værkstedet,
har haft hænderne på fremviseren. Linda er
ovenud tilfreds med brødrenes arbejde og indsats, ”ja, det er simpelthen fantastisk, de er bare så gode” udtaler hun.
Dejligt at mange lagde vejen forbi os, og Solveig sørgede for at der dagen igennem var kaffe på kanden. Dagen igennem blev der kigget
på en hækkesaks, båndoptagere, harddiske, og
tv-apparater. Chefen er meget tilfreds og tænker ikke at det er sidste gang, at MEC tilbyder et
arrangement af denne karakter.

Prisliste vedr. elektronikværkstedet
Uanset varens nypris tager vi 200 kr. i undersøgelsesgebyr. TV dog 300 kr. Herefter er det 200,- kr. pr. efterfølgende time.
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

Hvis reparationsudgiften overstiger 50% af nyprisen opgives reparation , med

Udspil og medspil

Ny sæson rundt om hjørnet i Naturplanteskolen
Naturplanteskolen på Stærkendevej
177 ved Hedehusene har nu programmet klar for foråret, hvor der er lagt an
til en festlig sæsonåbning lørdag den
6. april kl. 10-16.

Søndag d. 2. juni kl 13 til 16: Spiselige blomster og blomsterbede

Derefter følger en række andre aktiviter hen over foråret:

Naturplanteskolen har fra april åbent tirsdagfredag kl. 11-18. Weekend og helligdage kl.
10-16.

Torsdag d. 11. april kl 14 - 18: Pileflet til
haven, især bønnestativer med Jette Jul

Torsdag d. 6. juni kl 15 – 20: Flerårig køkkenhave

Tirsdag d. 16. april kl 15 – 17: Lær at dyrke gravefri kartofler
Lørdag d. 18. maj kl 10 – 12: Naturen
som helbreder
Lørdag d. 25. maj kl 5 – 8: Nattergaletur
med Naturfredningsforeningen

Endnu en god grund til at besøge Naturplanteskolen er, at man kan købe frisk importerede økologiske appelsiner fra Valencia i Spanien. En unik smagsoplevelse.
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Arne Hede Jørgensen - nu 70 år
Vi siger tillykke med de 70 år, til vor trofaste frivillige Arne Jørgensen - mød ham
her og den 15. marts kl. 14-16 i MEC:
Som pensionist efter en lang karriere i den
kommunale tandpleje manglede jeg en aktivitet uden for hjemmet, som kunne tilgodese
mit ønske om at lave ’noget fornuftigt’ og
samtidig nyde godt af nye, sociale kontakter
og sammenhænge
Jeg hørte tilfældigt om Reparationsværkstedet i en TV2-Lorry udsendelse og blev umiddelbart meget optaget af idégrundlaget. Noget med at spare på klodens ressourcer ved
at reparere ting og prøve at komme væk fra
køb-og-smid-væk kulturen. Den indstilling
passer som fod i hose til min egen levemåde: Jeg har uendelig svært ved at smide noget ud, der måske kan bringes til at fungere
igen. Langt værre med apparater, der faktisk
fungerer, men hvor der er kommet noget nyt
og smartere på markedet. Jeg har altid elsket at skille ting ad og få dem til at virke
igen.
Novice - og dog!
Uddannelsen som tandlæge lægger måske
ikke så meget op til at reparere mekanik og
tekniske apparater, men arbejdet som tandlæge har i hvert fald et vist element af ’de
forhåndenværende søms’ princip i sig. Så
på trods af manglende kvalifikationer opsøgte jeg MEC og tilbød at blive frivillig. Jeg
præsenterede mig forholdsvis ærligt som en
novice på området, men mente dog, at min
lyst til at reparere og lysten til at lære noget
nyt kunne bruges. Både til glæde for MEC
og for mig selv.
Jeg havde på det tidspunkt en tanke om, at
jeg gennem oplæring kunne opsnuse, hvordan man lige får stablet sådan et reparationsværksted på benene og derefter tage
initiativ til noget lignende i min egen kommune. Den tanke har jeg dog for længst skrinlagt, for der er så mange detaljer om både
indretning, værktøj og drift af sådan en socio
-økonomisk aktivitet, som jeg ikke kender ret
meget til, at det virker totalt uoverstigeligt.
Det har vist sig at være et godt valg for mig
at begynde i værkstedet. Jeg blev lige fra

starten modtaget af alle med åbne og fordomsfri arme. Vi har nogle rigtig dygtige folk på
værkstedet, som har vældig lyst til samarbejde
trods store forskelle i forudsætninger. Hvad jeg
ikke har fået af hjælp til at gennemskue en apparatfejl, tips om, hvordan man kan søge
hjælp på nettet, muligheder for at finde reservedele, forsigtighedsregler ved adskillelse af
plastkonstruktioner, elektricitetens mysterier,
vands evne til at søge sige egne veje – og jeg
kunne blive ved – er totalt uvurderlig for mig.
Jeg er dybt imponeret over al den viden, der er
samlet på vores lille værksted og som jeg bare
kan tage for mig af.
En samling nørder
Det sjove er, at vi er en samling nørder, der
evner at acceptere hinandens særheder og
særlige evner, så resultatet bliver en fordel for
både reparatørernes selvværd, for resultaterne, for MEC’s omdømme og ikke mindst til
glæde for vore kunder. De opdager, at der endelig findes et sted, hvor det er muligt for en
rimelig penge at få liv i sit apparat igen.
Jeg glæder mig altid til at komme på værkstedet den ene gang om ugen. Ofte er det for at
fortsætte en opgave ud fra mine undersøgelser på nettet i ugens løb. Her kan man tit finde
løsninger på lignende problemstillinger. For
det meste lykkes det ved fælles hjælp at finde
frem til fejlen og skaffe delene til at få apparatet til at virke igen. Det er i den grad en løn i
sig selv. Men det gør jo ikke noget, at vi derfor
også næsten kun har glade kunder.

Udspil og medspil

”Der skal vel stadig komposteres”
Når den nye og styrkede affaldssortering
sættes i gang i løbet af 2020, vil der især
være et område, vi fra MEC vil have særligt fokus på, nemlig frasortering af det
organiske husholdningsaffald.
Det hænger sammen med, at vi gennem
alle årene har understøttet haveboligernes
hjemmekompostering ved at formidle
kompostbeholdere og ved at vejlede omkring frasorteringen. En opgave som vi
også varetager i år.

Der vil altså - også med den nye affaldsordning - være behov for, at borgerne kan få dele
til deres kompostbeholder, købe kompostorme
og få vejledning omkring komposteringen o.l..
Hvorvidt det er MEC der skal/kan foretage
dette hænger, ikke mindst sammen med, hvorvidt vi igen kommer på budgettet for 2020.
Det nye affaldsregulativ blev vedtaget af byrådet den 26. februar.

Med det nye affaldsregulativ er der fortsat
lagt op til, at man som boligejer vil kunne
kompostere sine salatblade, kaffegrums,
kartoffelskræller m.v. , men man vil samtidig få udleveret en beholder, der hver 14.
dag afhentes til den del af køkkenaffaldet,
der ikke skal i kompostbeholderen. Det vil
typisk være madrester, fiskerester, kødaffald.

Bak op omkring dansk klimalov!
MEC bakker op om en dansk klimalov og du kan endnu nå at være med! Danmarks største
miljø- og udviklingsorganisationer - heriblandt VedvarendeEnergi, som MEC er en del af gik sammen om et borgerforslag om en dansk klimalov, der skal sikre, at Danmark træder
aktivt ind i kampen mod klimaforandringerne. Borgerforslaget har allerede nået de 50.000
underskrifter, der gør, at forslaget skal behandles af Folketinget. Men jo flere der skriver under, jo mere politisk vægt. Derfor er det vigtigt med din støtte. Den er helt gratis, og det er
din ret som borger at støtte borgerforslag. Det eneste det kræver, er at du er over 18 og har
et NEMID. Du kan gøre det via dette link: her
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Vi cykler til arbejde kampagnen 2019
VI CYKLER TIL ARBEJDE er en årligt tilbagevendende kampagne, som ruller i hele maj måned. Det gælder om at cykle til arbejde så mange dage som muligt. Hvert år deltager mellem
60.000 og 100.000 mennesker. Deltagerne cykler i hold á 4-16 deltagere og indtaster cykeldage på deres personlige profil på hjemmesiden. Hvert hold skal have en holdkaptajn, der også får adgang til at indtaste cykeldage på vegne af alle holdets deltagere. Hver registreret cykeldag tæller som et lod i puljen om præmier. Når kampagnen er slut, trækkes der lod om alle
de fede præmier.
VI CYKLER TIL ARBEJDE handler om at finde cykelglæden, styrke fællesskabet og så at få
flest muligt til at vælge cyklen til den daglige transport. Det kan betale sig for den enkelte borger, men har også stor samfundsøkonomisk værdi på kommunalt plan. I 2018 har vores deltagere:
- Sammenlagt cyklet 10 mio. km.
- Sparet sig selv og samfundet for 14.624 sygedage – det svarer til en samlet besparelse på
over 25 mio. kr.
- Sparet 13.383.251 kr. i benzin
- Sparet klimaet for 1.702.942 kg CO2.
Cyklen er nøglen til mere sundhed, renere miljø og mindre trængsel. VI CYKLER TIL ARBEJDE er kampagnen, som drejer nøglen rundt og får flere til at cykle til og fra arbejde.
Cyklistforbundet står bag kampagnen, som siden 1997 er blevet en fast tradition på tusindvis af
danske arbejdspladser. De seneste fem år har deltagerantallet ligget mellem 60.000 og
100.000.
VI CYKLER TIL ARBEJDE er en anledning for både virksomheder og medarbejdere til at sætte
positivt fokus på at cykle til arbejde. Deltagerne dyster sammen med deres kolleger om at cykle
mest muligt til arbejde i maj måned og for chancen for at vinde lækre præmier. Vi cykler til arbejde har sekretariat hos Cyklistforbundet i Rømersgade i København.
I 2018 cyklede 58.695 deltagere med i VI CYKLER TIL ARBEJDE. Tilmelding via link https://
www.vcta.dk/

Transport

Skal der også være aflåst cykelparkering
ved Taastrup station?
Cyklistforbundet Vestegnen har gennem lokalpressen efterlyst svar på spørgsmålet om,
hvorvidt man som cyklist føler sig tryg med at parkere sin cykel ved Taastrup station.
Ikke så mange har svaret, men de der svarede giver klart ud tryk for at det vil være en
stor betryggelse at kunne stille cyklen i et aflåst cykelrum - gerne med videoovervågning i.
En tager faktisk hver dag til Høje Taastrup station for at stille sin cykel i det aflåste rum
her. En anden har opgivet at cykle til stationen da hendes cykel for tit er blevet stjålet eller
ødelagt.
Blandt de indkomne forslag har vi i
cyklistforbundet udpeget en vinder
nemlig Linda Berthelsen, der udover at komme med bud på forbedringer også kunne fortælle hvordan
hun flere gange forgæves har rettet
henvendelse til kommunens driftsby med ønske om forbedringer ligesom hun også selv har været i
gang med at rydde op i cykelskuret. Hun får to flasker vin som tak
og kommer med i en lille gruppe,
der søger en tættere dialog med
Høje-Taastrup kommune og DSB
omkring forbedrede cyklistforhold.
Kai

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?

Tina Faber

Daglig ledelse, grøn guide-arbejde

Alle dage undtagen mandag

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

Hjælper til i pakkeshop og går til hånde

Typisk onsdag - ellers efter aftale

Solveig Hansen

Tager imod gæsterne og sørger for
opvasken

Alle dage undtagen onsdag

Jan Larsen

Diverse forefaldende arbejde

Mandag, onsdag og fredag kl. 10.0012.00

Mogens Jørgensen

Lukkevagt

Torsdag kl. 13-17

Vesla Andreasen

Lukkevagt

Mandag kl. 13-17

Knud Anker Iversen

”Konsulent”

Når Tina ringer

Ellen Sassersen

Kundeservice, passe pakkeshop, tage imod besøgende o.l.

Onsdage kl. 9-12

Alice

Telefon, pakkeshop, gæster

Mandag 9.30-13

Bente Holtz

Praktikant i forkontoret

Torsdage mellem 10-14

Suzanne

Pakkeshop og ad hoc opgaver

Tirsdag 13-17

Navn

Funktion

Hvornår er de her?

Ejner Stutemeyer

Ansvar for værkstedsdrift

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

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

Christophpher Lindebjerg

PC-reparation

Tirsdag og torsdag kl. 7.30-11.30

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

Alle dage

Jørgen Gregersen

Elektronikreparation

Mandag 10-15

Aage Andersen

Diverse hjælp

Næsten hver dag

Casper Dunvald

3D Print-opgaver

Torsdage mellem 10-13

Værkstedet

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), 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 I
marts 2019— juni 2019
Fredag den 15.
marts mellem 1416. Reception for
Arne Hede Jørgensen, frivillig på
værkstedet og lige
fyldt 70 år,

Søndag den 31.
marts kl. 11-13: Store skraldedag med
start seks forskellige
steder i kommunen
afsluttet med frokost i
MEC.

Søndag den 24.
marts kl. 11-13:
Store skraldedag i
Reerslev med start
ved Reerslev Forsamlingshus

Tirsdag den 2. april
mellem 15-17: Reception for Tina Faber, der runder 50.

Torsdag den 27.
marts kl. 19.00:
Ordinær generalforsamling i MEC,
hvor Helene
Eskildsen fra
Agendacentret i
Albertslund deltager som dirigent
og oplægsholder.

Fredag den 5. april
åbning af markedssæsonen på Axeltorv
i Taastrup. Borgmesteren kommer og åbner markedet klokken
15.00. Herefter er der
musik ved The Rockband, som spiller alt
fra Rock’n Roll til
Rhytm & Blues.

Lørdag den 6. april
kl. 10-17: Grennessminde åbner for den
kommende sæson
samme dag som Naturplanteskolen. Kig
forbi Snubbekorsvej
16-18.
Tirsdag den 30.
april kl. 19.00: Valgmøde med fokus på
Klima. Medborgerhuset lille sal.
Søndag den 2. juni
mellem 10.00 og
13.00 Store Cykeldag ved MEC. Det er
gratis at deltage.

Lørdag den 6. april
kl. 10-16: Sæsonåbning på Naturplanteskolen, Stærkendevej
177, 2640 Hedehusene.

Som MEC-medlem (300 kr.) får du 20% rabat på arbejdsløn
pr. reparation. 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 ved deltagelse i
diverse projekter, via støtte
fra en række samarbejdspartnere, som HøjeTaastrup Fjernvarme samt ved at løse konkrete
miljøopgaver for kommunen.

