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Miljø og Energi 
27. ÅRGANG  NR. 2      MEDIO juni 2019 

Blad for medlemmer af Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup 

Ifølge dansk lovgivning er det i dag ikke 
muligt i kommunalt regi at sortere egne 
elektriske apparater fra og reparere dis-
se. De virksomheder, som dagligt 
håndterer affaldet ønsker en ændring af 
den gældende lovgivning på området, 
da det vil give mulighed for at indlevere 
elaffald til reparation, give støvsugere 
et nyt liv og videresalg af mobiltelefoner 
og computere. Det er altafgørende, at 
vi som samfund får øjnene op for, at 
affald har en værdi. 
Dog er det glædeligt at se, at markedet 
inden for reparationsværksteder er støt 
stigende i Danmark. Rundt om i landet 
skyder reparationsværkstederne op, og 
tankerne omkring cirkulær økonomi vin-
der indpas. Forbrugerne efterspørger 
reparationscaféer, hvor man kan hen-
vende sig og få hjælp til at reparere eg-
ne elektronikprodukter. Det er også no-
get, vi mærker her i Miljø- og Energi-
centret, hvor hylderne bugner af el pro-
dukter, som kræver en kærlig og tek-
nisk hånd.  
Denne tendens er positiv både for mil-

jøet og for MEC, fordi det viser, at folk 

er villige til at kigge på deres produkter 

en ekstra gang, inden de smider ud, og 

det er der vi skal hen. 

 

Tina Faber 

Gør brug-og-smid væk til 

genbrug-genanvend-behold 

 
Danskerne smider ud som aldrig før, 
også selvom tingene virker. Telefoner, 
elkedler, kaffemaskiner, køkkenmaski-
ner og pc’er ender rask væk på losse-
pladsen. Det er alarmerende og vi skal 
blive bedre til at genbruge elektronik-
ken og de værdifulde metaller, som 
gemmer sig i apparaterne.  
Alene i Danmark kasserer vi samlet set 
mere end 100.000 ton elektriske pro-
dukter, hvoraf ca. 80.000 ton ender på 
genbrugspladserne, og resten bliver 
smidt ud sammen med husholdningsaf-
faldet som i sidste ende havner på for-
brændingsanlæggene. Sidste fase be-
laster i den grad miljøet, da elektronik 
indeholder mange miljø- og sundheds-
skadelige stoffer.  
Når det så er sagt, er et stort antal af 
de metaller, som ender på forbrændin-
gen, ofte værdifulde og bør genanven-
des for miljøets skyld.  
For mange produkter ligger 80 procent 
af miljøbelastningen i fremstillingspro-
cessen og materialerne. Dette er en af 
grundene til at vi skal blive bedre til at 
reparere og genbruge i stedet for at 
smide ud.  
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Det Grønne Ungdomsoprør 

LEDER 

 

Miljø og Energi 

Medlemsblad for medlemmer 

af foreningen Miljø- og Energi-

Centret i Høje-Taastrup (MEC). 

Foreningen har til formål at 

styrke bæredygtig udvikling på 

et forsvarligt social-økonomisk 

grundlag.  

 

Oplag: 200 (125 digital –75 

papir)  

 

Redaktion: 

Knud Anker Iversen,  

Tina Faber (ansvh.) 

Finn Gemynthe (korrektur) 

  

Medlemsskab:  

300 kr. Dette beløb dækker så-

vel medlemskab af MEC som 

VE (VedvarendeEnergi) 

Som medlem får man tilsendt 

Miljø og Energi 4 gange årligt 

digitalt og VE´s informations-

breve 6 gange årligt   

Medlemskab for institutioner og 

virksomheder: 450 kr. 

Medlemskab kun af MEC:  

175 kr. Digitalt medlemskab 

(medlemsblad sendt pr. mail) 

Ønskes papirudgave er prisen 

50 kr. højere. 

  

Deadline for næste blad :  

1. sep 2019 

 

Næste udgivelse:  

sep. 2019 

 

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 

Mobilepay  72631 

 

LEDER  

 

Verden over kræver unge mennesker, at politikerne tager kli-

maforandringerne alvorligt. Fredsommeligt med banner og flag 

agiterer ungdommen på demokratisk vis imod tomme løfter og 

for mere handling.  

Valget viste af den brede befolkning også mener dette. Der er 

mange tolkninger af det skred som valgresultatet viste, men 

alle de partier som viste fremgang har manifesteret sig på den 

grønne klimadagsorden. Valgmødet som Cyklistforbundet, DN 

og MEC holdt viste den lokale interesse er stor og mange loka-

le emner at tage fat på.  

Selv den afgående klimaminister Lars Chr. Lilleholt har i al hast 

arrangeret to store borgermøder om den grønne omstilling. Lad 

os håbe, at valgkampen ikke kun blev valgflæsk, paradenumre 

og spil for galleriet. De unge vil forståeligt nok næppe føle sig 

taget alvorligt. Det er i sig selv en risiko. For hvad sker der, når 

frustrationerne vokser, hvis der ikke kommer konkret handling? 

 På vores lokale plan vil MEC holde parterne op på at skabe 

rammer for grøn transport, biodiversitet og ikke mindst minime-

ring af forbrug og affald.  

Fortsat fin sommer.   

v/ bestyrelsesformand, Mads Peter Schreiber 

Underskrifter på MECs  

overlevelse  

 
 
Der er i alt indsamlet 524 underskrifter  fysisk i MEC pr. 31/5 
2019. Online er der indsamlet i alt 172 underskrifter og online 
donationen er landet på 5300,-. Donationen er åben 149 dage 
endnu. Alle underskrifter vil blive præsenteret for borgmesteren 
ved et møde i nær fremtid. 

  



 

PROFIL 

Kim Rosenfeldt Finsen 

Kim er frivillig i MEC og har været det 

siden slutningen af februar. Han er lyn-

hurtigt blevet en central del af MEC, 

idet han er fast frivillig hver tirsdag, 

hvor han hjælper med pakkeshoppen 

og med alt muligt andet. Han er ikke 

for fin til at tage opvasken, vaske gul-

vet, løbe byærinder m.v.  

Så er han fast tilkaldevagt. Når der er 

problemer med at få vagtskemaet til at 

hænge sammen, ringer de bare til Kim, 

og så kommer han.  

Endelig er han – ved generalforsamlin-

gen i april - blevet valgt ind som nyt 

medlem af bestyrelsen.  

Det er jo ikke alle, der sådan bare kan 

stille sig til rådighed - og ovenikøbet 

gøre det med et smil. Der må være en 

særlig forklaring. Det er der også:  

Kim, der er 54 år, blev i oktober fyret 

som postplanlægger i PostNord efter 

ansættelse i etaten i 32 år, hvor han 

har været tjenestemand. Ved tjeneste-

mandsfyringen fik han rådighedsløn i 

tre år. En løn, der er identisk med den, 

han fik i ansættelse. I den tid, hvor Kim 

har været på rådighedsløn, har post-

væsnet endnu ikke gjort brug af ham, så 

han har altså masser af tid og ingen 

økonomiske problemer. Det var da også 

årsagen til, at han reagerede, da han så 

et opslag i sin bebyggelse i Vesterby, 

hvor MEC efterlyste frivillige.  

Han kom til ansættelsessamtale, og der 

var ingen tvivl. Her var et godt match.  

Ingen har fortrudt den hurtige og stadig  

mere omfattende tilknytning. Tina og 

Heidi , der tog imod ham, er meget be-

gejstrede, og har kun den bekymring, at 

de udnytter hans gratis arbejdskraft for 

meget.  

- Det gør de ikke, og jeg skal nok sige 

til, hvis det bliver for meget, siger Kim, 

der er rigtig glad for, at være en del af 

teamet.  

Der er hele tiden nye udfordringer, han 

kan tage sig til. Senest har han kastet 

sig over MECs hjemmeside, som han vil 

tage under kærlig behandling.  

- Der er meget, der kan gøres bedre 

her, ikke mindst sikkerheden omkring 

hjemmesiden, understreger han. 

MEC fylder ikke hele Kims liv. Han er 

gift og har to børn. Den yngste  på 17 

bor stadig hjemme og det giver anled-

ning til, at Kim må hjælpe til med skole-

opgaverne. Den ældste giver også ar-

bejde, idet han har sørger for at Kim er 

blevet farfar til en pige på 1 1/2 år, som 

nogle gange skal passes. 

Udover at arbejde med computere er 

Kim en ivrig fotograf (man kan i MEC se 

smukke billeder, han har taget. Billeder-

ne sælges nu som postkort til 20,- kro-

ner stykket i forkontoret) Han er en æg-

te naturven og går gerne lange ture i 

naturen, og så er han ivrig lystfisker. Ud 

over Kim, så hjælper både datter og 

kæreste til på MEC, når der er behov for 

frivillige hænder. 
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VOR EGEN VERDEN 

Onsdag den 27. marts 2019 afholdt 

MEC generalforsamling klokken 

19.00. I alt 12 var mødt op.  

Formanden bød velkommen og fore-

slog Helene Eskildsen, fra Agenda-

centret i Albertslund som dirigent. 

Formanden forelagde bestyrelsens 

beretning for årets gang og henviste 

til, at man nu kan læse den 36 sider 

lange årsrapport på hjemmesiden un-

der punktet Foreningen. Nogle af de 

ting, som blev nævnt, var blandt an-

det; MECs 25-års jubilæum, optimis-

me mht. økonomi trods de mørke sky-

er og synergien mellem MEC og ET 

ØST. Formanden takkede for antallet 

af høringssvar, hvilket varmer vores 

hjerter, og vi gør, hvad vi kan, for at 

komme tilbage på budgettet for 2020. 

På mange områder har MEC et godt 

samarbejde med HTK, de opgaver vi 

får betalt, har vi stadigvæk plus noget 

mere. Vi er tænkt ind i budgettet mht. 

nye opgaver. Vi er en institution i Taa-

strup, og har et godt netværk med lo-

kale foreninger. MEC er limen mellem 

mange foreninger i Taastrup. Des-

værre har vi det sidste år oplevet et 

fald i medlemstal, og det er beklage-

ligt. Derfor må vi gøre en stor indsat 

for skaffe flere medlemmer til forenin-

gen i 2019. Tak til bestyrelsen for en 

uvurderlig opbakning, tak til de frivilli-

ge og tak til de ansatte i det forløbne 

år, med håbet om en fortsat opbak-

ning.  

Vi gør os umage med at finde nye 

indtægtskilder, så vi kan komme ud af 

året i balance, men det er klart, at det 

manglende driftstilskud fra kommunen 

er alvorligt for den samlede økonomi.  

Referat af generalforsamling 

Valg af bestyrelse og supplean-

ter. 

Følgende 3 blev valgt til bestyrel-

sen: Ole Helding, Karsten V. Jacob-

sen, Kim Finsen. Suppleanter: Mar-

tin Brøndsager, Bjarne Bertelsen, 

og Jens Klarskov.  

Efter generalforsamlingen holdt He-

lene Eskildsen fra Agendacentret i 

Albertslund et kort oplæg om projekt 

”Stop madspild” lokalt i Albertslund. 

Helene fortalte, at man har dannet 

en forening, som er  underafdeling 

til landsforeningen ”Stop Spild Lo-

kalt”. Foreningen håber at kunne få 

flere madstationer i nabokommuner-

ne. HTK har endnu ikke deres egen 

afdeling, men der spores en vis inte-

resse for at være med.  

Formålet med Stop Spild Lokalt Al-

bertslund er at redde den mad, der 

er i overskud i byen. Dels så maden 

kommer til nytte og ikke ender som 

madspild og dels for at hjælpe øko-

nomisk trængte borgere.  

 



 

VOR EGEN VERDEN 

Vedvarende Energis Landsmøde 2019  

Med udsigt til Båring Vig i Lillebælt havde VedvarendeEnergis deltagere på dette 
års landsmøde de ydre rammer i orden. Det var dog så som så med tiden til at ny-
de udsigten. På Sct. Knudsborg kursuscenter skulle gennemføres et aktivitetsmæt-
tet program.  
 
Ud over generalforsamlinger for både UngEnergi og VedvarendeEnergi var der 
workshops om ansvarligt forbrug, og om mulighederne for at få alle med i den grøn-
ne omstilling. Begge dele blev relateret til de fire verdensmål, som foreningen arbej-
der med. Vi arbejdede også med konkrete redskaber til at skabe borgerengage-
ment i klimasagen. Så deltagerne på landsmødet fik en indføring i klimapyramider, 
vores CO2- meter og en ny CO2-beregner, som VE er ved at udvikle.  
 
Søndag holdt Morten Mejsen Westergaard, der er klimachef i Middelfart Kommune, 
et inspirerende oplæg om borgerinddragelse i forbindelse med grøn omstilling.  
 
På det formelle plan skiftede foreningen formand. Bodil Kornbæk takkede af med 
klapsalver efter 6 år i stolen. Som ny formand valgtes Jonathan Ries, folketingskan-
didat for Alternativet (blev ikke valgt). Som næstformand var der genvalg af under-
tegnede Mads Peter Schreiber.  
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Udspil og medspil 

Der var bred forståelse for en 
stram klimakurs på vælgermødet, 
som Danmarks Naturfrednings-
forening, Cyklistforbundet og Mil-
jø- og EnergiCentret stod for den 
30. april. Det var Alternativets lo-
kale kandidat Ken Patrick Pet-
tersson, der introducerede det 
nye aktuelle begreb, som de øvri-
ge sluttede op omkring. 

Ikke færre end 9 partier havde 
sendt deres lokale repræsentant 
til vælgermødet, der havde miljø 
og klima som overskrift. Forud for 
mødet havde de fået tilsendt fem 
spørgsmål, som arrangørerne 
forventede de forholdt sig til. Tre 
af spørgsmålene havde relation 
til trafik, og det var da også frem-
kommeligheden i trafikken, der 
dominerede debatten, som helt 
naturligt kom ind på planerne for 
en Ring 5 motorvej. Et emne, der 
var markant uenighed om. 

Dette afstedførte en debat om-
kring fremkommelighed, som der 
ikke var så stor uenighed om. 
F.eks. var Liberal Alli-
ance enige med ven-
strefløjen om, at road 
pricing er en vigtig del 
af den fremtidige 
transport – uenighe-
den vedrørte kun i 
hvilket omfang man 
så skal kompensere 
bilisterne i form af af-
giftsnedsættelse. En 
andet tema der kunne 
samle bredere hand-
lede om supercykelsti-
er. Her gav flere ud-
tryk for klogskaben i 

Valgmøde den 30. april 
at udnytte det areal, der var reserveret 
til det femte spor til en cykelsti langs 
jernbanen. Et projekt, der vil kræve 
hjælp fra en central cykelpulje. Her 
var der også enighed på tværs af par-
tierne. Som Merete Scheelsbeck (K) 
sagde, kan man ikke forvente, at en 
række kommuner skal klare denne 
tværgående opgave alene. 

Alle gav udtryk for, at klimaet er vigtigt 
i denne valgkamp, men der var stor 
forskel på ambitionsniveauet. F.eks. 
ytrede flere af de blå partier et ønske 
om mere forskning, mens de røde gav 
udtryk for, at vi ved nok. Vi skal bare 
komme i gang. Det var Mads Peter 
Schreiber fra Miljø- og EnergiCentret 
der sikrede arrangementets vellykke-
de afvikling, hvor godt 30 mennesker 
var mødt frem og tog del i debatten. 
Alle, der ytrede sig, glædede sig over 
at debatten foregik i en sober og re-
spektfuld tone. 



 
Udspil og medspil  

Ren By hen over sommeren 
Indsatsen for en ren by startede i år den 31. 
marts i forbindelse med Danmarks Natur-
frednings landsindsamling af affald. Her var 
der en rekordhøj deltagelse.  
Det har medført, at Ren By aktionerne efter-
følgende har fået en saltvandsindsprøjtning 
i form at nye aktive.  
Der har - fra nogle af de nytilkomne - været 
et ønske om, at datoerne er lagt fast flere 
måneder frem. 
Således ligger det fast at der er Ren By ind-
samling mandag den 24. juni, torsdag den 

25. juli og tirsdag den 27. august hvor, 
der er grill-aften efter indsamlingen.  
Hvor indsamlingen starter, ligger til gen-
gæld ikke fast. Det afhænger af, om der 
kommer gode ideer baseret på iagtta-
gelser af hvor der flyder mest skidt.  
Hvis man har meldt sig som Ren By-
interesseret, vil man i sin mailboks blive 
orienteret forinden.  
Ønsker man at blive en del af Ren By 
teamet skal man skrive til kai@mec-
ht.dk.  

Sådan kan Ren By også være. Billedet er fra Ren  By grillarrangementet i 2018 hvor Tonny og 
Dory i Lions Club lokaler på Søndergaard havde gjort grillpølserne og salaten klar.  

Nu er der kompostorme til salg 
 
En venlig have- og kompostejer i Taastrup har foræret os kompostorme, så vi 
vil kunne sælge ca. 25 portioner til kompostejere, der ikke mener, at komposte-
ringen foregår hurtigt nok.  
Kompostorme er ikke en forudsætning for kompostering. Der findes en lang 
række andre mikroorganismer som naturligt også medvirker til det organiske 
materiales nedbrydning til brugbar kompost. Ormene forstærker bare denne 
proces. 
 
Vi sælger - så længe lager haves - en portion for 35 kr.  
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Udspil og medspil  

  
  
 
  
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Få gratis hjælp til en bære-

dygtig bundlinje  

 

Få hjælp til en grøn forretningsmodel 
med tiltag, der kan mærkes på bundlinjen, 
og som giver din virksomhed en grønnere 
profil. 

Et nyt projekt - Bæredygtig Bundlinje 2.0 - 
vil hjælpe små og mellemstore virksom-
heder i hovedstadsregionen med grøn og 
cirkulær forretningsudvikling. Det skal 
skabe energi 
og ressourceeffektiviseringer og styrke 
virksomhedernes konkurrenceevne 
og vækstpotentiale. 

Din virksomhed får adgang til et gra-
tis forløb, der munder ud i en grøn forret-
ningsmodel, der enten fokuserer på at 
optimere virksomhedens energi- og mate-
rialeforbrug eller på at udvikle en cirkulær 
forretningsmodel. 

Miljø- & EnergiCentret er partner 
Projektet er et samarbejde mellem kom-
muner, brancheaktører og videninstitutio-
ner om at udvikle grønne forretningsmo-
deller for 70 til 90 små og mellemstore 
virksomheder i Region Hovedstaden. 

 

Miljø- & EnergiCentret i Høje-Taastrup (MEC) 
er partnere i projektet sammen med kommu-
nerne København, Rudersdal, Egedal og 
Gentofte plus HORESTA, Wonderful Copen-
hagen, Hotel- og Restaurantskolen, Dansk 
Byggeri, GroConsult og Energitjenesten Øst. 

Plads til ti lokale virksomheder 
- For vores vedkommende er projektet målret-
tet små og mellemstore virksomheder i Høje-
Taastrup, som primært hører til i oplevelses- 
eller byggebranchen, fortæller Dorthe Bach 
Egemose Agger, udviklingskonsulent hos 
MEC. 

- I Høje-Taastrup vil op til ti virksomheder 
kunne kobles på. De kan vælge et temaspeci-
fikt spor, fx madspild, energiforbrug, trans-
port, materialeforbrug eller logistik. I det andet 
spor kan en virksomhed få udviklet en cirku-
lær forretningsmodel. Her vil DTU Diplom se 
på virksomhedens værdikæde og finde cirku-
lære muligheder, oplyser Dorthe Bach Ege-
mose Agger. 

Arbejdet foregår i tæt samarbejde med andre 
kommuner, erhvervscentre, videnspartnere 
og brancheorganisationer, der har kendskab 
til netop de udvalgte virksomheder. 

Her kan du få mere at vide 

Projektet ledes af Gate 21. Du kan læse mere 

om det på www.gate21.dk/baeredygtig-

bundlinje 

Du er også velkommen til at kontakte Dorthe 

Bach Egemose Agger -

dorthe.b.e.agger@mec-ht.dk - hos MEC.  

Bæredygtig bundlinje 2 (BB2) 

Hvad laver Energitjenesten? 
EnergiTjenesten Øst har stadig gang i energitjek i boligforeninger – og som noget 
nyt,er der ved at komme gang i interessen for solceller igen, da prisen på solceller 
er faldet drastisk det seneste år. I maj holdt Hørsholm Kommune møde i boligfor-
eningsnetværket, hvor vi holdt oplæg om energibesparelser og mulighederne for 
solcelleanlæg og elbiler. Flere foreninger var ret interesserede. Og der er måske 
også projekter på vej i Furesø. 

I Sydhavnen har vi lavet energitjek i en del af de lokale butikker og undersøgt mu-
ligheder for fælles energiløsninger. Vi er også partnere i et projekt med Gate 21, 
hvor vi skal lave energitjek i en stribe virksomheder. 

mailto:dorthe.b.e.agger@mec-ht.dk
http://mec-ht.dk/


 
Udspil og medspil 

Kort nyt  
Hvor kan man genbruge i Høje-Taastrup?  
I MEC har vi lavet en oversigt over, hvor man kan aflevere sine ting, når de er for  
gode til at kassere.  
Samme oversigt viser også, hvor man kan købe ind, når man gerne vil genbruge.  
Læs mere her http://mec-ht.dk/?p=41454  . 

 

315 får nu Positive Nyheder 
Der er heldigvis masser af positive og opmuntrende nyheder både  i Danmark og i ud-
landet. Det er dem, vi forsøger at  opsamle i www.positivenyheder.dk .  
Ønsker man at blive opdateret på de opmuntrende nyheder, skal man skrive til kon-
takt@positivenyheder.dk, så vil man hver søndag aften få ugens 10 positive nyheder. 
Nu er der 315 mennesker, der hver uge får denne hilsen. 
 

Sommerfest på torvet og åben reparationscafe den 17. august  
Lørdag den 17. august mellem 11-14 er der loppemarked og åben reparationscafé 
foran MEC. Der vil være mulighed for, at borgerne i kommunen kan få en stand foran 
MEC, hvor de kan sælge ud af deres ”genbrugsguld” hjemme fra kælder og loft. MEC 
deltager selv med en reparationsbod og en kage/kaffe bod. REMA1000 vil stå for at 
grille pølser, og der vil være fadølsanlæg. Vi ser frem til en dag fyldt med aktiviteter, 
og mange besøgende. Hold øje med lokalavisen i august, hvor vi skriver mere om 
denne lørdag. Sæt allerede kryds i kalenderen i dag. 

Smid ikke de gamle sejl ud – men lad dem genopstå som unik-

ke bæredygtige og håndsyede tasker 
Unikke, bæredygtige og håndsyede tasker – med historie! 

Vi syer gamle og udtjente sejl om til lækre, brugbare, smarte og vandfaste tasker i vo-
res eget design “Råt & Flot” 

Hvert sejl har sin helt egen historie – og den får du med med dig, for vi har påsat den 
hver eneste taske! Det barske og vindomsuste liv på havet kan selvfølgelig ses på 
tasken – men da sejldug er et virkelig slidstærkt stykke stof, kan du have glæde af ta-
sken i rigtig mange år. 

Alle vores tasker er omhyggeligt fremstillet på vores egen systue. Tasken har et stort 
rum, frontlomme med lynlås, hanke og en aftagelig skulderstrop. Smart og praktisk til 
sejlere, fritidsfolk – og byfolk på tur! 

Den socialøkonomiske virksomhed Munk&Rasmussen tænker grønt, bæredygtigt og 
økologisk, hver gang de kan. Læs mere på deres hjemmeside https://
www.munkograsmussen.dk/ 
 

 

http://mec-ht.dk/?p=41454
https://www.munkograsmussen.dk/
https://www.munkograsmussen.dk/
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FRISKE NATUR OG MILJØ-IDEER VELKOMNE 
Borgere i Høje-Taastrup kommune, der har lyst til og mod på at gøre en god indsats for na-
turen og miljøet, kan nu få en håndsrækning. Kommunens Agendaråd, der består af en 
række natur, bolig, erhvervs- og miljøorganisationer, har af byrådet fået godkendt en ”Natur 
og Miljøpulje” på 50.000 kr. Penge der skal  støtte lokale grønne tiltag indenfor natur, trafik, 
forsyning, affald, forurening m.v.  
 
Borgere, foreninger, boligafdelinger m.v. kan således søge om tilskud til lokale aktiviteter 
f.eks. oplysning, afholdelse af arrangementer og andre lokale miljøtiltag. Der gives ikke til-
skud til kommercielle aktiviteter eller til aktiviteter, hvortil der ikke er offentlig adgang. 
Der er ikke fastsat et maksimalt støttebeløb pr. ansøgning, men den årlige udgift kan ikke 
overstige 50.000 kr. Der er heller ikke krav om egenfinansiering i forbindelse med tildeling 
af støtte.  
 
Det er Agendarådet, der tager stilling til, hvorvidt der skal bevilges penge til initiativet. For at 
søge skal man kort beskrive sin ide og hvordan man vil omsætte den i praksis og angive et 
budget for den. Der gives ikke tilskud til kommercielle aktiviteter eller til aktiviteter, hvortil 
der ikke er offentlig adgang. 
 
Hvis man får bevilling, skal man efterfølgende være indstillet på at dokumentere, hvad pen-
gene er blevet brugt til og hvordan de indhøstede erfaringer formidles videre til andre.  
Agendarådet holder møde fire gange årligt, hvor de så vil tage stilling til indsendte ideer. 
Ønsker man at komme i gang med en ide, sender man en ansøgning til Arne Schøller Lar-
sen på ArneLar@htk.dk. Har man uddybende spørgsmål, kan han kontaktes på tlf. 43 59 
12 75 

 Veganeraften i juni 
Næste veganeraften er onsdag den 26. juni. Den afholdes som sædvanlig i lokalerne i 
Værestedet Paraplyen på Kingosvej 34A.  
Vi starter kl. 18.00 med en sang, og så 
præsenterer de frivillige madlavere ma-
den.  
Når vi har spist og bordet er ryddet, kom-
mer der kaffe, te og hjemmebagt kage på 
bordet.  
 
Denne gang vil der være ”underholdning” 
under kaffen, idet konsulent i natur og 
sundhed Winnie Lund vil holde et foredrag 
under titlen ”Hvorfor er naturen så vigtig 
for os?!. 
 
Ønsker man at deltage skal man senest 
den 24. 6. reservere plads ved at skrive til 
kai@mec-ht.dk eller ved at henvende sig i 
MEC. Det koster 40 kr at deltage. Penge-
ne betales ved ankomst.  
  
Der er ikke veganeraften i juli, men igen 
onsdag den 28. august.  



 

Udspil og medspil 

Sankt. Hans bål i Hakkemosen 
DN-Høje-Taastrup inviterer alle 
naturvenner til at fejre Skt. Hans aften den 
23. juni i Hakkemosen. Her vil der være 
bål fra kl. 20.00, hvor DNs fredningschef 
Birgitte Ingrisch vil holde talen over 
temaet ”Hvordan beskytter vi vores 
grønne områder”.  

Inden vil der- fra kl. 19.00 - være mulighed 
for at gå en tur rundt om den skønne mose, 
købe øl og vand , og der vil være mulighed 
for at børn kan lave snobrød og pølser (DN 
sørger for bål, men man medbringer selv det 
der skal spises) 

Grøn salon - en miljøbevægelse 
v/ Johan Galster 
 
Grøn Salon, der har eksistereret i 15 år, består nu af 74 saloner, hvoraf hovedparten fin-
des i Skandinavien. Formålet med Grøn Salon er at arbejde for, at farlige stoffer bliver 
udfaset af kosmetik. Til det formål har de saloner, som er med i Grøn Salon, lovet ikke at 
bruge produkter med en række særdeles sundhedsskadelige eller miljøfarlige stoffer.  
Grøn Salon har fire kontrollanter, som hvert år tjekker, at salonerne lever op til det, de 
har lovet. 
Grøn Salons kurser er obligatorisk for salonejerne og sigter på kosmetikkemi, lovgivning 
og hvordan man kan sikre sig mod allergi og astma ved at blive Grøn Salon-frisør. Man-
ge salonejere sender også deres medarbejdere på kursus, for at  de bedre kan fortælle 
kunderne om, hvad en Grøn Salon er, og hvordan den er en fordel for kunderne. Til dato 
har omkring 1000 frisører været på kursus hos Grøn Salon.  
Vores rådgiver Sofie Buch, som mange også kender fra MEC, har i maj deltaget i en 
konference i Stockholm for at fortælle om Grøn Salons metode på det kemiske område 
og om de store resultater, vi har opnået i form af bedre arbejdsmiljø og sikrere produkter. 
Grøn Salon er også en miljøbevægelse, hvor salonerne skal reducere deres energi- og 
vandforbrug, bruge økologiske varer og foretage bedre affaldssortering.  
Grøn Salon har sekretariat hos Energitjenesten i MEC, som sørger for kontakter og regn-
skab. 
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Meget mindre 
spild i hverda-

gen. 
 

Høje Taastrup 
Boulevard 41 
2630 Taastrup 

 
Åbent hver dag 

kl. 7-21 

I Roskilde er det affaldsselskabet Argo, der 

tager sig af affaldet og genbrugspladserne.  

Her har de gennemført et forsøg, der er yderst 

interessant. De har inviteret til skraldefest for-

stået som, at når der er skraldefest, så kan 

alle borgere komme og hente, hvad de mener 

at kunne bruge fra de forskellige containere. 

Det kan man normalt ikke, idet affaldet efter 

aflevering betragtes som affaldsselskabets 

ejendom.  

Søndag den 26. maj var der efter officiel luk-

ketid inviteret til skraldefest. Festen blev gen-

nemført i silende regnvejr. Ikke desto mindre 

var der tale om et tilløbsstykke, idet flere 

hundrede mennesker mødte frem og sør-

gede for at få tømt ud i de containere, der 

ellers ville være blevet ekspederet videre 

til genindvinding. Altså at f.eks. jern, træ 

og plast neddeles og gøres til råmateriale 

for et nyt produkt.  

Selvom genindvinding er godt, så er det 

dog bedre med genbrug, siger initiativta-

gerne til skraldefesten, tre studerende fra 

erhvervsakademiet Zealand. De har som 

led i deres erhvervsuddannelse arbejdet 

med genbrug, og på genbrugspladsen tog 

man godt imod deres ide om en skralde-

fest.  

Festen handlede ikke kun om, 

hvad borgerne ville kunne fi-

ske op af containerne. Der var 

til den lejlighed inviteret inspi-

ration til hvordan skidt kan bli-

ve godt.  Derfor kom Sig 

Steendahl Grandorf der er 

kendt fra TV2 ”Nybyggerne” 

forbi og  gav gode råd til hvor-

dan tingene kan genbruges. 

Arrangementet blev så stor en 

succes, at genbrugschefen 

Finn Kjær har lovet at gentage 

festen - hvornår vides ikke.  

De inviterede til skraldefest på genbrugspladsen  

Foto: Rie Døllner, Argo 



 

Udspil og medspil  

Reparationscafé - vi gentog successen 

Lørdag den 27. april, gentog Miljø- og 
Energicentret successen med at holde 
åben reparationscafé mellem 10-13. 
Rigtig mange lagde vejen forbi for gode 
råd og indlevering af genstande til repa-
ration. En af vore trofaste frivillige, Kim 
Finsen, kom forbi med sin datter for at 
købe en pc-skærm, som var sat til salg i 
vinduet. De gjorde en god handel, så 
stemningen var i top. Herunder et par 
billeder fra dagen. Næste gang vi hol-
der åben reparationscafé, bliver lørdag 
den 17. august, hvor der er også er lop-
pemarked og andre aktiviteter på Høje-
Taastrup Torv. 

 

Prisliste vedr. elektronikværkstedet 
Uanset varens nypris tager vi 200 kr. i undersøgelsesgebyr. TV dog 300 kr. Heref-
ter 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 min-
dre andet aftales.  
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Kontormøbler skal da bruges igen 

Creativ.dk er en genbrugsvirksomhed i 
Taastrup, der i år kan fejre et års jubilæ-
um. Meget tyder på, at de – på flere må-
der - har fat i noget, der rækker frem i 
tiden: genbrug af kontormøbler. Flere er 
så glade for at kunne komme af med ud-
tjente kontormøbler, at de forærer dem til 
Creativ.dk, idet alternativet vil være ned-
knusning på en kommunal genbrugs-
plads. Ofte betaler Creativ.dk dog et be-
løb for møblerne, alt efter stand og mær-
ke. I den anden ende er der kunderne, 
som skønner på, at de kan skaffe sig 
genbrugte møbler til en pris markant un-
der nyprisen. Indehaveren er Christian 
von Stöckelbach Selnø, der - sammen 
med seks medarbejdere - driver virksom-
heden, der er placeret på Vandmestervej 
i Taastrup. 

En af de meget tilfredse kunder er Ulla 
fra Borgerskolen i Taastrup. Hun skriver 
bl.a. ” Jeg har lyst til at rose Christian & 
Creativ.dk. Han var i stand til at finde 
præcis de skoleborde, jeg havde brug for 
til min klasse på Borgerskolen. 

Mit ønske var bestemt ikke let at honore-
re, jeg skulle bruge 5-6 ens borde med 

plads til en elev i hver ende og med en god 
lyddæmpning. 

Samtidig var klassens økonomi begrænset, 
så jeg havde ikke meget at gøre godt med. 
Men miraklet indfandt sig. Christian forstod 
mine ønsker, viste mig hurtigt vej til de 6 
hvide, lyddæmpende borde, som nu står i 
min klasse. Vi brugte i øvrigt prisen og den 
store rabat til et ekstra regnestykke i klas-
sen.” 

Virksomheden har eget snedkeri, der kan 
opgradere møbler, der er lige slidt nok. Det-
te er blandt andet nødvendigt, når virksom-
heden for eksempel opkøber overproduktion 
og 2. sorteringsvarer fra diverse danske pro-
ducenter af kontormøbler, som bliver sat i 
stand, når de ankommer til Taastrup. 

Lige for tiden er de ved at færdiggøre en 
intern renovering i deres showroom, hvor de 
udelukkende gør brug af brugte træmateria-
ler fra kontormøbler. Udover at de således 
hos dem selv genbruger, inspirerer de også 
andre til at bruge træmaterialer, der ellers 
ville være kasseret.   

Læs mere om den spændende virksomhed 
på www.creativ.dk eller besøg Christian til 
en kop kaffe på Vandmestervej 20 i Taa-
strup. (Foto: Christian og møblerne). 

http://www.creativ.dk/


 

Udspil og medspil  

Hvad sker der med vores madaffald, 
når vi har sorteret det fra, sådan som 
det nye affaldsregulativ siger vi 

skal??  

Det var baggrunden for, at en lille dele-
gation på 9 mennesker fra Høje-
Taastrup var på besøg hos HCS i Glos-
trup den 8. maj. Projektchef Jens Kern 
bød velkommen og introducerede til ste-
det, hvor de tager imod madaffaldet. 

Inden det lander på affaldsanlægget i 
Glostrup, er det blevet omlastet på Vest-
forbrændingens anlæg, hvor det er kom-
met ind i en 2-kammervogn sammen 
med restaffaldet. Hos HCS frasorteres 
plast og bioposer og alt muligt andet 
uvedkommende. Det er ikke småting vi 
får ind, siger Jens Kern. F.eks. plast-
bægre, mælkekartoner, kasserede sko, 
ødelagt værktøj. I alt 8% må de sortere 
fra, hvoraf plastposerne dog udgør den 
største andel. 

Resten indgår så i processen og omdan-
nes til en pulp, der vil have en konsi-
stens på 18% tørstof. Det er ikke kun 
organisk affald fra husholdningerne, der 
indgår. 20% af pulpen kommer fra for-
skellige erhvervsvirksomheder. Det er 
f.eks. Mad, der er gået over tiden eller 
gæret vin. Det blandes så fortløbende i 
så den samlede konsistens kan bevares. 

Hver dag kører 4-6 store lastvogne af-
sted til Hashøj Biogas anlæg (ved Sla-
gelse) med pulp. Her blandes det med 
gylle fra landbruget og omdannes til bio-
gas og flydende gødning. Biogassen 
bruges i dag i det lokale fjernvarmeværk, 
men man arbejder med at sikre, at det 
kan leveres ind i naturgasnettet, og såle-
des erstatte et fossilt brændsel. 

Landmændene er glade for den flydende 

gødning. (Det er deres naboer også, idet 
den ikke stinker som almindelig gylle). De 
økologiske landmænd betaler for gødnin-
gen, mens de konventionelle landmænd 
skal have den gratis, idet en prissætning 
vil gøre at det bedre kan betale sig for dem 
at købe kunstgødning. Flere landmænd 
har dog givet udtryk for at de gerne vil læg-
ge om til økologi, men her har netop de 
begrænsede biologiske gødningsleveran-
cer været flaskehalsen. 

Jens Kern ser således frem til, at flere 
kommuner leverer det organiske affald, 
idet det vil have et positivt ”spin-off,” såle-
des at flere landmænd vil kunne lægge om 
til økologi. 

Foreløbig er otte kommuner i Vestforbræn-
dings opland samt Københavns Kommune 
leverandører, men flere kommer til. 

Jens Kern slutter: ”Vi mener vi har et godt 
produkt, der kan konkurrere med andre. 
Det er jo en god historie at kunne fortælle, 
at affaldet ender med at erstatte kunstgød-
ning, og være med til at vi får flere økologi-
ske landmænd, og at vi fortrænger fossil 
energi. Historien hænger for alvor sam-
men, når vi kan se skraldebilerne køre på 
biogas med det affald de har hentet.” 

Skidtet bliver til gødning og energi 
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MECs formand Mads Peter Schreiber 

har - på bestyrelsens vegne - sendt 

nedenstående indsigelse til kommu-

nens forslag om nyt affaldsregulativ:  

Miljø- og Energicentret i Høje Taastrup 

(MEC) har i alle de mere end 25 år vi 

har virket i Høje Taastrup arbejdet ak-

tivt for øget genbrug og med info og 

service til kompostering af grønt. MEC 

ser derfor kommunens nye plan gene-

relt som et positivt fremskridt på lokalt 

plan - såvel som et vigtigt bidrag til klo-

dens balance. Der er således flest fine 

blomster i buketten af initiativer, men 

der er nogle, som kunne blive endnu 

flottere og MEC medvirker gerne til 

denne forædling: 

Sorteringen i køkkenet 

Kildesorteringen begynder i det nærme-

ste miljø, hjemmet. Her vil mange bor-

gere være usikre på valg af hensigts-

mæssig indretning. Beholderne affalds-

regulativet foreskriver er tæt på, men 

alligevel placeret udenfor i en afstand, 

så der kommer en første indsamling 

indendørs. Skal vores fælles projekt 

lykkes, så skal der være mere fokus på 

denne første fase. MEC foreslår der fx 

laves nogle erfarings/ide udvekslings 

træf, hvor der fx er fredsommelige kon-

kurrencer om bedste løsninger i forskellige ka-

tegorier af boliger. Det er meget få boliger, 

som umiddelbart har plads til 6-8 bøtter til for-

skelligt affald. Succesen afhænger af, at dette 

lykkes.  

Lokale fælles sorteringsanlæg 

Næste led er de mange beholdere, som have-

boligerne skal finde plads til. Hvorfor går man 

ikke ind for, at villaer i områder med fælles 

parkering eller andet fællesareal kan etablere 

fællesanlæg, som de samlede bebyggelser 

ofte har. Det ville både være en gevinst for ha-

veboligerne og reducere indsamlingsomkost-

ningerne.  

Borgerinformation 

I det hele taget er borgerinformation meget 

vigtig med en så ny ordning som denne. MEC 

foreslår, at der i opstartsfasen (fx de første 

måneder) etableres en mulighed for at sende 

spørgsmål også aften og weekend til afklaring 

af, hvad der skal sorteres som hvad. Det er 

ikke nok at kunne ringe eller besøge gen-

brugsstationen i dagtimerne, det er for stor en 

barriere. Risikoen er så, at sorteringen er for 

ringe, og genbruget derfor for svært.  

Synligt i gadebilledet 

Kommunen bør i gadebilledet etablere affalds-

opsamlings steder, som gør det nemt at blive 

inspireret til den korrekte adfærd. Billedet her 

er fra Norge, hvor der sorteres restaffald/

komposterbart og plastmateriale.  

 Kommunens affaldsregulativ 
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Store cykeldag, en klar succes 
Søndag den 2. juni troppede mere end 25 cykelglade mennesker op foran Miljø- og Ener-
gicentret i Høje-Taastrup, og hver og en medbragte dejligt solskin og godt humør. Der var 
familier med børn, ældre i cykelvogn, den lokale tandemklub og motionister, som var nys-
gerrige på at opleve det nye Nærheden i cykelhøjde.  

Cyklistforbundet Vestegnen præsenterede foldere og kort over lokale ture foran Miljø- og 
energicentret. En velforberedt og smilende Merete Scheelsbeck mødte op for at sætte tu-
ren i gang. Hun havde i dagens anledning fået lokket sin mor med. Lidt over 10.00 cyklede 
alle afsted, og medens gruppen var ude, stod den daglige leder, Tina Faber, og 3 frivillige 
for at få købt ind, stillet borde op og gjort klar til at kunne servere hotdogs for det cyklende 
folk, som var tilbage 11.45.  

Dagen forløb 
planmæssigt, 
og alle var var-
me og glade, 
da turen var 
overstået. Der 
blev hygget 
ved bordene, 
og folk fik sig 
en god snak 
over hotdogs, 
vand og kaffe. 
Arrangementet 
blev til via et 
samarbejde 
mellem MEC 
og Cyklistfor-
bundet med 
støtte fra HTK. 

Alle børn cykler kampagnen 
2019  
Cyklistforbundet inviterer børn, foræl-
dre og skoler til cykelsjov. Cykling i 
hverdagen gør en forskel for børns 
sundhed og trivsel.I kampagnen dyster 
skoleklasserne om at cykle flest dage. 
Kampagnen kører de første 2 uger af 
september, og her i Taastrup kåres 
vinderklassen på Rådhuset, hvor borg-
mesteren holder tale og uddeler me-
daljer til vinderklassen. Vi håber at rig-
tig mange lokale skoler også vil delta-
ge i år.  
 

Vi cykler til arbejde kampagnen 
2019 
MEC har også i år deltaget i Vi cykler til 
arbejde kampagnen i hele maj måned. 
”Team Spirit” som er holdets navn be-
stod af Ena, Heidi, Kim, Arne og Tina 
(som ikke har været så flittig til at tage 
cyklen). Alt i alt har vi cyklet 84 km. Flot 
kørt.  
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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   

 

Her over sommeren er der åbent alle 
dage - undtagen mandag - på Natur-
planteskolen, der ligger på Stærken-
devej 177 ved Reerslev (11-18 hver-
dage, 10-16 i weekenden).  
Ikke alene er der mulighed for at købe 
en række spiselige flerårige planter. 
Der er også mulighed for at blive 
klogere på økologi og på det at 
forsyne sig selv med madvarer 
dyrket på egen matrikel.  
Man kan blive klogere ved at 
tale med de indsigtsfulde medar-
bejdere, man vil kunne møde. 
Man kan også blive klogere ved 
at tilmelde sig et af de mange 
kurser og events, som holdes 
hen over sommer og efterår. Det 
kunne være ”vild fermentering”, 
fantasilater - spiselige blomster 
og blomsterbede, lær at høste 
dine egne frø, jord, kompost og 

regnormeliv.  
Ønsker man at vide mere, kan man be-
søge hjemmesiden 
www.naturplanteskolen.dk.  

Naturplanteskolen - inspiration hen over hele 

sommeren 



 

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 for-
eninger + diverse 

Tirsdag, onsdag og fredag  

Ena Kløverhøj Diverse kontor og service Kl. 9-13 undtagen tirsdag og onsdag 

Kirsten Jørgensen  Hjælper til i pakkeshop og går til hån-
de 

Typisk onsdag - ellers efter aftale 

Solveig Hansen Tager imod gæsterne og sørger for 
opvasken 

Alle dage undtagen onsdag 

Kim Finsen Medhjælper i pakkeshop, på forkontor 
og alt-mulig mand 

Tirsdag mellem 13-18 

Jan Larsen Diverse forefaldende arbejde Mandag, onsdag og fredag kl. 10.00-
12.00 

Mogens Jørgensen Lukkevagt  Torsdag kl. 13-18 

Vesla Andreasen Lukkevagt Mandag kl. 13-18  

Knud Anker Iversen ”Konsulent” Når Tina ringer 

Ellen Sassersen Kundeservice, passe pakkeshop, ta-
ge 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 13-18 

Navn Funktion Hvornår er de her? 

Ejner Stutemeyer Ansvar for værkstedsdrift Man.13-18, -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. 11-16 

Jens Ole Gregersen Elektronikreparation Hver mandag kl. 12-16, og fredag 11-
13 

Torsten Michaelis Elektronikreparation Onsdag og torsdag kl. 12-15 

Arne Hede Jørgensen Elektronikreparation mandag kl. 12-17 

Hans Jespersen Elektronikreparation,energivejledning Onsdag kl. 13-17 

Jørgen Gregersen Elektronikreparation Mandag 10-15 

Aage Andersen Diverse hjælp Næsten hver dag  

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 Kim Finsen.  
Martin Brøndsager, Bjarne Bertelsen, og Jens Klarskov er suppleanter.  

Værkstedet 
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 HVAD SKER I OG OMKRING  
MILJØ- OG ENERGICENTRET I 

juni 2019– august 2019 

Søndag den 23. 
juni kl. 19.00: Skt. 
Hans aften i Hak-
kemosen. Arr. DN-
Høje-Taastrup  
 
Mandag den 24. 
juni kl. 17-18.30: 
Ren By indsamling 
i Taastrup. Mere 
info: kai@mec-
ht.dk. 
 
Onsdag den 26. 
juni kl. 18.00: Ve-
ganeraften i Para-
plyen, Kingosvej 
34 A i Taastrup. 
Spisebillet bestilles 
forinden hos 
kai@mec-ht.dk 
 
Lørdag den 29. 
juni: Callisto Bør-
nefestival i Taa-
strup Kulturcenter, 
Poppel Allé 6, hele 
dagen 
 

Miljø– og EnergiCentret 
ligger på Høje Taastrup 
Boulevard 54. 
 
Der er åbent dagligt  
kl. 9.00 – 18.00, dog 9.00-
17.00 om fredagen.  
lørdag kl. 10.00 – 14.00 
 
Miljø– og EnergiCentret er 
en forening, hvor formålet 
er at understøtte en bære-
dygtig hverdag på et øko-
logisk forsvarligt grundlag.  
 
Ud over for medlemmer-
nes kontingenter og ind-
tægter i centret, drives for-
eningen ved deltagelse i 
diverse projekter, via støtte 
fra en række samarbejds-
partnere, som Høje-
Taastrup Fjernvarme - 
samt ved at løse konkrete 
miljøopgaver for kommu-
nen. 

Torsdag den 25. ju-
li kl. 17-18.30: Ren 
By indsamling i Taa-
strup. Mere info: 
kai@mec-ht.dk. 
 
Lørdag den 17. au-
gust kl. 10.00 til 
14.00 Lopper og 
hygge på Torvet for-
an MEC, vi holder 
også Åben reparati-
onscafé denne lør-
dag.    
 
Søndag den 25. au-
gust, Gadehavefe-
stival hele dagen. 
 
Tirsdag den 27. au-
gust kl. 17-18.30: 
Ren By-aktion efter-
fulgt af grillaften. 
 
Onsdag den 28. au-
gust kl. 18.00:  
Veganeraften på Pa-
raplyen, Kingosvej 
34 A.  
 
Frivillighedsdagen 
på Taastrup Hoved-
gade lørdag den 
31. august 10-16 

MEC-INTERN 
Alle medlemmer kan hver uge - gratis - modtage MEC-intern.  

Det er en ugentlig opdatering over, hvad der sker i og om-
kring MEC af stort og småt.  

Tilmelding sker via mec@mec-ht.dk  

Frivillighedsdagen i 
Hedehusene, Lør-
dag den 6. septem-
ber mellem 10-15. 

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.  


