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Inspirerende besøg på MEC
af handicappede østfra
Miljø- og EnergiCentret (MEC) var den 30.
juni vært for en kreds af handicappede fra
Rusland, Letland og Ukraine. De var på
inspirationsbesøg for at høre noget om
hvordan MEC via sit reparationsværksted
arbejder med at involvere mennesker på
kanten af arbejdsmarkedet. Gæsterne, der
var kommet sejlende til Køge havn, kom fra
organisationen ”Sails of Spirit” og var meget begejstrede for, hvad de så og hørte.
”Sails of Spirit” er en del af organisationen
White Cane, der arbejder ud fra sloganet
”From disability (handicap) til extrability
(skjulte talenter)”. Udgangspunktet er, at
mennesker med et handicap, der i fællesskab kæmper for at få deres skjulte talenter
til at blomstre, udvikler en særlig robusthed,
som er en gave til samfundet. Indsatsen på
havet er blot en del af organisationens arbejde, der støttes af en række handicaporganisationer. F.eks. har de været i Mombasa i Kenya, hvor de har stået i spidsen for
en omfattende oprydningskampagne i byens midte. Der var tale om en større event,
som satte sine spor efterfølgende, idet bystyret har kunnet fortælle at de områder
som de handicappede stod for oprydning i, i
langt mindre omfang har været udsat for
henkastet affald efterfølgende. Der stod
respekt omkring de handicappedes indsats
– så stor en respekt, at man ikke
”nænnede” at smide sit affald efterfølgende.

Påstanden er, at når vi som samfund gør
brug af de særligt fokuserede egenskaber
som handicappede har, så vinder alle parter på det. De handicappede vinder deres
værdighed ved at blive en anerkendt del af
fællesskabet. Det øvrige samfund vinder på
det ved at vi får åbnet øjnene for nye vinkler i vores samfund og hos os selv.
Læs mere her: https://extrability.org/en/
Niels Mikkelsen, der gennem en årrække
har været tilknyttet værkstedet, fortalte
grundigt om hvordan vi arbejder og udnytter
de potentialer som mennesker har.
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LEDER

Miljø- og EnergiCentrets fremtid efter 2019
Miljø- og Energicentret (MEC) havde
indtil 2018 en basisbevilling fra Høje
Taastrup kommune til dækning af husleje og faglig koordinering. Den blev
sparet væk for 2019. MECs bestyrelse
igangsatte en underskriftindsamling til
bevarelse af stedet (712 underskrifter
fra fortrinsvis Taastrup-borgere) Samtidigt trimmedes organisationen, så der
var en fuldtidsmedarbejder mindre, en
del af lokalerne blev udlejet til Energitjenesten og pakkeudleveringen blev
udvidet med PostNord. Medarbejderreduktionen har ikke reduceret aktiviteterne. MEC er fortsat en arbejdsplads
for ca. 15 medarbejdere i henholdsvis
fleksjob, praktik, jobtræning, samfundstjeneste samt 15 frivillige. Tilpasningerne har givet basis for, at et kommunalt
basistilskud på 125.000 kr./år vil give
en chance for bæredygtig drift fremover. Overlevelsen i 2019 er opnået
ved at MEC opbruger sin formue.
MEC er en medlemsorganiseret social
-økonomisk virksomhed, og det bærer vores aktiviteter og ansatte præg
af.
Det, Høje Taastrup især får ved at bevare stedet, er et Reparationsværksted
og et socialt udviklingssted for mennesker på kanten af arbejdsmarkedet og
for ældre mennesker (flest mænd) med
overskud til at deltage i reparationsmiljøet.
• Stedet repræsenterer en enestående mulighed for at få repareret primært elektronik og ITprodukter for private. Værkstedet
bemandes af flexjobbere, aktiverede, og folk i jobprøvning, som ikke
magter et fuldtidsjob, samt frivillige.
MEC har fået bevilliget 115.000 fra
TRYG Fonden, til at styrke og værne om fællesskabet og ideen i reparationsværkstedet.

• MEC organiserer og støtter
Ren By, Grønt Boligforum, kompostordning med salg og udlevering af kompostorme, trafiksikkerhedskampagner, vegetaraftner, og
mange flere aktiviteter. MEC vil
sammen med Gate21 de næste 3
år gennem projektet, Bæredygtig
Bundlinje 2, inspirere små og mellemstore virksomheder i HTK og i
nabokommuner til at indgå i et
samarbejde omkring udvikling af
grønne forretningsmodeller, der
mærkes på bundlinjen.
• Indleveringssted for problemaffald samt brugte batterier, kasserede, men velfungerende mobiltelefoner, og indsamling af dåseclips/ringe, til fordel for proteser i
ulande.
• Butikken besøges af over 200
borgere på ugebasis, (f.eks. Aflevering/afhentning af reparationsting, råd om affald, energibesparelse, kompostering, pakkeafhentning, udlån af radonmåler, LEDlyskuffert, elmåler, mostpresse
mv).
• MEC’s seneste ide om
et ,”biotopia” ved Hakkemosen.
Projektet skal styrke den biologiske mangfoldighed bl.a. med etablering af insekthoteller, samt gøre
området mere attraktivt for ikke
mindst skolesøgende børn. Agendarådets ”Natur og miljø-pulje” har
bevilliget 5.000,- til opstart på dette
års Naturens Dag i DN regi i Hakkemosen, 8. september.
Basistilskuddet vil sikre, at Høje Taastrup kommune fortsat har en institution, som sætter den borgernære kontakt om klima, miljø, energi, genbrug
og ikke mindst affald i fokus. Det er
samtidigt et vigtigt bidrag til, at borgere
med behov for socialt baseret arbejdsmiljø har et sted at komme.

Miljø og Energi er et
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Medlemskab:
300 kr. Dette beløb dækker såvel medlemskab af MEC som
VE (VedvarendeEnergi)
Som medlem får man tilsendt
Miljø og Energi 4 gange årligt
digitalt og VE´s informationsbreve 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 :
13. dec. 2019
Næste udgivelse:
18. 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

2

PROFIL

Alexander Petrovic-Birk
Alexander er meget ivrig for at komme
til at arbejde, og håber, at han snart vil
kunne blive godkendt til fleksjob, men
det er svært. Hans ønske er at få en
halvtidsansættelse inden for en branche, der anerkender halvtidsansættelse,
og så ellers ved siden af dyrke sin passion for fotografering.
Det er dog ikke nemt at nå hen til anerkendelsen af, at fuldtidsansættelse er
en umulighed, og at et fleksjob er svaret.

Alexander startede på MECs reparationsværksted den 24. juli, men han er egentlig
fejlanbragt. Han har ikke meget forstand
på elektronik, men mere på finmekanik.
Som han selv siger: ”Jeg kan ikke reparere noget selvstændigt, men kun sammen
med andre. Meget af tiden kigger jeg over
skulderen. Jeg bliver behandlet meget fint
og trives i selskab med de andre, der er
noget ældre og mere erfaren end jeg.”
Alexander er 29 år, kommer fra Skovlunde (Ballerup kommune). Alexander lider
af en autoimmun sygdom, som er en meget sjælden sygdom, hvor ”kroppen angriber sig selv”. Immunforsvaret er stærkt
svækket og energiniveauaet svinger meget. Derfor kan Alexander ikke arbejde på
fuld tid.

I 2012 måtte han stoppe uddannelsen
som finmekaniker, og siden har han været
sygemeldt og måttet konsultere en række
læger og specialister.
Det er anden gang han er ude i praktik.
Første gang var han ude som historieformidler på Vikingeskibsmuseet, men måtte
stoppe, da de skulle bruge en på fuld tid.

Som han selv siger ”Hullet i æsken er
firkantet, men jeg er ottekantet” Han har
gennem årene været igennem adskillige
sagsbehandleres hænder og endnu har
ingen været vedholdende og kunnet
hjælpe ham videre, så hans kompetencer og engagement kan komme i spil.
Alexander er - i MEC - regi - et godt eksempel på, at stedet kan være et skridt
på vejen for andre, så man kan afklare
ikke bare hvad man kan, men også
hvad man ikke kan.
Alexanders kompetencer ligger andre
steder end på reparation, så vi vil ønske
denne sympatiske og venlige unge
mand held og lykke videre på rejsen.

VOR EGEN VERDEN

Biotopia i Hakkemosen
Naturens Dag i Hakkemosen, søndag
den 8. september, blev en bragende
succes. Dagen igennem strømmede
folk til, og der var travlhed at spore
ved alle poster, herunder ponyridning,
fiskeri, ansigtsmaling, vikingekamp,
bålmad eller snakke om biodiversitet.
Miljø- og Energicentret var repræsenteret ved søndagens DNs arrangement med en bod, hvor den daglige
leder, Tina Faber, inviterede til en
snak om, hvordan vi skaber mere natur i naturen. Det handler om at vi gerne vil være med til at styrke og bevare
diversiteten lokalt. Mere natur er naturligvis godt for naturen i sig selv,
men lige så vigtigt er det, at den er til
gavn for byens borgere og generelt
vigtig for udviklingen af fremtidens byer. Som grøn klimakommune har man
også et ansvar for at skabe mere kvalitet i naturen – større biodiversitet.

Dagen igennem var mange interesserede borgere forbi Tina Faber og rigtig
mange kendte ikke til termen
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“Biotopia” som stammer fra Albertslund kommune, hvor man allerede
har skabt et biotopia bag politigården, som led i ideen om at skabe
10% mere natur i byen. Det er Miljø
og Energicentrets håb, at mange
frivillige kræfter på sigt vil være med
til at sætte dette projekt i søen, og
der er et ønske om at samarbejde
med det lokale Agendaråd, og lokale naturvejledere i kommunen. Indtil
nu har det spirende projekt modtaget 5.000,- til en opstart fra en grøn
miljøpulje. Alle kan være med til at
styrke diversiteten, også bare hjemme i baghaven, hvor man kan bygge eller købe sig til et insekthotel.
Udover at det samler familie, børn
og børnebørn, så er man også med
til at værne om det insektliv, som i
dag er truet.
Skulle man have lyst til at vide mere
om projektet eller melde sig til som
frivillig kan man kontakte Tina Faber
på mail: tina@mec-ht.dk eller ringe
til hende på: 21642478

VOR EGEN VERDEN

Sommerfest på torvet og åben reparationscafe
den 17. august 2019

Lørdag den 17. august mellem 11-14
summede det af liv foran Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup. Regnen silede
ned indtil klokken 11.15, og så holdt det
tørvejr indtil arrangementet var afsluttet.
Det ustadige vejr blev opvejet af en god
stemning og hyggelige loppeboder. Mange lagde vejen forbi Torvet, og der blev
smagt på kage, grillmad og fadøl. Martin
fra REMA1000 havde tændt den store

grill og stod for at lave velsmagende
hakkebøffer med små kartofler og
bearnaise sauce samt alm. burgere
og haps-dogs. Køen foran grillen tog
til i løbet af dagen, og man kan vist
godt tale om at det var et tilløbsstykke. Udover grillmaden havde
REMA1000 også fine timetilbud i butikken dagen igennem. Foruden mad
og drikkevarer, var reparationsværkstedet åbent og vi solgte ud af elektronik og symaskiner. Der blev pruttet
om priserne ved loppeboderne, og
folk stimlede
sammen ved de
bord og bænke,
som vi havde
stillet op i dagens anledning.
Næste år har vi
talt om at skyde
arrangementet til
sensommer og
afholde det en
fredag sidst på eftermiddagen.

Frivillighedsdagen i Taastrup 2019
Miljø- og Energicentret var sædvanen tro repræsenteret med en fin miljøbod langs
Hovedgaden i Taastrup, ved dette års Frivillighedsdag. Vi var placeret fint blandt
boder med bevarelse af bier, politiske partier og kræmmere. Sommervejret var
med os, og der var mange besøgende dagen lang. Vi solgte affaldssække, honning, fuglekasser, lommeaskebægre og sadelbetræk til cyklen. Dagen igennem
var der en lind strøm af borgere forbi, for at skrive under på bevarelsen af MEC og
til en snak om fremtiden for Miljø- og EnergiCentret. I dagens anledning luftede
MEC sin nye informationsfolder, og den blev revet væk. Dagen igennem blev der
talt med mange borgere og vigjorde, hvad vi kunne for at
hverve nye medlemmer til foreningen og frivillige til værkstedet og pakkeshoppen. Medlemmer af bestyrelsen gav en hånd
med i boden. Der var en positiv
stemning dagen igennem, også
selvom det kunne være svært
at føre en samtale, når South
Coast Stompers gav den gas,
lige foran vores bod.

Udspil og medspil

Flemming Jørgensen er død
Flemming Jørgensen er død den 24. juli efter lang tids sygdom. For Flemming kom
døden som en befrielse ud af et langt smertehelvede. Han nåede lige – sammen med
sin tvillingebror John – at fejre sin 70 års dag.
Flemming var i flere år tilknyttet Miljø- og Energicentrets (MEC) reparationsværksted.
Det var han på baggrund af sin fortid
som elektronikreparatør. Her havde han
mange års erfaringer – såvel som selvstændig som ansat - med at få sat TV,
videoafspillere, radioer m.v. i stand. Det
stoppede dog – for ham som mange andre – da det blev billigere at købe nyt
frem for at reparere.
Flemmings ekspertise fornægtede sig
dog ikke, og han gjorde i MEC - i praktikforløb og som frivillig - en forskel. Det
stoppede da helbredet - herunder synet svigtede, og han ikke længere magtede
at reparere.
Det er ikke nogen hemmelighed, at
Flemmings livsvarige og omfattende
brug af alkohol og tobak var en medvirkende årsag til, at helbredet blev stækket.
Flemming var et hjælpsomt, tænksomt,
humoristisk og rart menneske, som ejede selvironi og selvindsigt.
Efter Flemmings ønske bliver hans
jordiske rester anvendt til videnskabelig
forskning.
Han er nu bisat.
ÆRET VÆRE FLEMMINGS MINDE.

John og Aases guldbryllup
Fredag den 20. september kan John Pallesen fejre 50
års bryllupsdag med sin hustru Aase. John Pallesen
har igennem de sidste 18 år været tilknyttet
MEC som frivillig. Han er mand for at reparere symaskiner, og den dag i dag, er der stadig brug for hans assistance på reparationsværkstedet. Han kommer ca. et par timer
hver uge, og vi håber han bliver ved mange
år endnu. Parret holder åbent hus, den 20.
september, på Parkvej 161 mellem 08.0012.00, og MEC vil selvfølgelig være repræsenteret på dagen.
Tillykke fra os alle på MEC
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Ren By også i september og oktober
Det er MEC, der står som ansvarlig for koordineringen af affaldsindsamling i naturen.
Denne aktivitet gennemføres en gang om måneden.
I september vil det være onsdag den 25. september og i oktober - som er årets sidste
gang - vil det være torsdag den 17. oktober. Der vil også være indsamling lørdag den 7.
december kl. 12-13. Her sker det som optakt til den årlige Ren By-julefrokost.
Hver gang er det i tidsrummet kl. 17-18.30. Hvor det starter i Taastrup bestemmes af
hvor der er registreret mest affald.
I Fløng starter indsamlingen allerede kl. 15 med mødested foran REMA 1000.
Dagen efter indsamlingen kommer folk fra kommunens driftsby og afhenter ”rovet”, som i
reglen er alt for meget.
Ønsker du at deltage eller høre mere så skriv til kai@mec-ht.dk.

Bevilling fra Trygfonden
Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup
er stolte og glade for at kunne meddele
at TrygFondens regionale råd Hovedstaden vil støtte bevarelsen af MEC,
herunder sociale fællesskaber 60+.
Midlerne vil blive anvendt til drift, udstyr
på værkstedet, PR og styrkelse af fællesskabet.
Alle har ret til en plads i fællesskabet.
Det kræver et samfund med høj sammenhængskraft og respekt for forskellighed. TrygFonden arbejder for, at
mennesker gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer
kan deltage i positive sociale fællesskaber. Dette gælder også mennesker,
som er, eller som er i risiko for at komme, i en særligt sårbar situation.
For nuværende findes der ikke i HøjeTaastrup kommune mange tilbud, der
håndterer ensomhed blandt segmentet
ældre mænd 60+. Det vil vi i Miljø- og
Energicentret gerne være med til at
ændre på. Vi er en social-økonomisk
virksomhed, hvor der er langt til døren
og højt til loftet, så "rummelighed" er
vigtigt for os. Udover at skabe trivsel og
sociale fællesskaber for ældre, frivillige
mænd på et reparationsværksted, der
støtter op omkring genbrugstanken, er
Miljø- og Energicentret også stedet,
hvor mennesker på kanten af samfundet, kan afprøves i jobpraktik. Dette at
kunne beholde reparationsværkstedet i
de rammer, hvor vi er nu, vil kunne styrke det sparringsfællesskab, som de frivillige har sammen, og vi vil stadig kunne have folk i jobprøvning.

Mændene trives på værkstedet og føler, at
de sammen gør en forskel. Det handler om
at være tryg og finde glæden i at gøre en
forskel for andre. Reparationsværkstedet i
Miljø- og Energicentret (MEC) reparerer
køkkenmaskiner, hårtørrere, flad-skærme,
pladespillere, båndoptagere og alt muligt
andet elektronik. På den måde bidrager
MEC til fremtidens større bæredygtighed,
ved at der bliver sparet ressourcer og begrænset CO2udslip.Reparationsværkstedet får løbende
henvendelser fra kommuner, der ønsker
viden og støtte til at få reparationsværksteder op at stå. Herved er vi med til at gøre
MEC - og kommunen - kendt i hele landet.
Arbejdet på reparationsværkstedet udføres
fortrinsvis af frivillige. Dette bidrager naturligvis til, at det kan lade sig gøre at holde
fornuftige priser på reparationerne. Man
kan sige, at ’værkstedet kører langt på en
liter kaffe’. Og de frivillige har naturligvis
også fornøjelse af at kunne mødes om arbejdet.
Reparationsværkstedet har eksisteret i mere end 25 år, og det er vores håb, at det
kan få lov til at fortsætte mange år endnu.
Det er en vedvarende succes, hvis primære
opgave er, at frivillige mærker, at de er en
del af et fællesskab, der gør en forskel. Vi
opfordrer jo borgerne til ikke at smide defekt
elektronik ud, inden vi har kigget på genstanden og fundet ud af, om den kan fixes
eller ej. Vi gør en forskel lokalt og globalt for
klimaet. Det handler også om at bruge de
ressourcer, som det grå guld har, og styrke
trivsel og livskvalitet hos den enkelte.

Udspil og medspil

Bæredygtig bundlinje 2 (BB2)
Lokale virksomheder er i gang med
en grønnere omstilling, og man
mærker bæredygtigheden rykke
ind på kontorgangene.
I alt 100 små– og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden har
sat bæredygtighed på dagsordenen
gennem projektet ”Bæredygtig Bundlinje 2”. Disse virksomheder har sammen med organisationen Gate21 fået
gang i den grønne omstilling. Gate 21
er primært støttet af en række kommuner som har ønsket en koordineret
indsats for miljøet.
Gate21, som er en organisation, der
er støttet af EU og Region Hovedstaden, giver virksomhederne mulighed
for at få screenet deres vognpark, og
få et energitjek, hvorefter den enkelte
virksomhed får mulighed for at gå i
dybden med et område eller ønsker at
udvikle sin egen grønne forretningsmodel.

Projektet startede stille og roligt op i april
og målet med at nå ud til 10 virksomheder i august er nået.
Der er mange grunde til, at virksomhederne i dag tænker grønnere. Virksomhederne ønsker at optimere forretningen og
indtjeningen, men samtidig vil de også
gerne være bæredygtige og styrke den
grønne omstilling til den kommende generation.
Der er stor opbakning til at ville gøre en
forskel for miljøet og klimaets fremtid. Det
er ikke for sent at handle, og budskabet
er, at man som ny, opstartet virksomhed i
dag allerede tænker bæredygtighed ind i
forretningsplanen.
På MEC har vi godt fat i det lokale erhvervsliv via Erhvervsforum og andre netværk, og senest har Hedehusene Golfklub meldt sig på banen. MEC samarbejder med HTK omkring hvervning af virksomheder.

Portræt af MECs nye projektkoordinator
Der er kommet et nyt ansigt i MEC.
Dorthe Bach Egemose Agger er blevet ansat i en deltidsstilling til at arbejde med projektet Bæredygtig
Bundlinje 2.0, hvor MEC blev partner i foråret 2019.
Dorthes rolle er at være koordinator og facilitere processen, hvori 10-15 lokale virksomheder deltager i projektet og går igennem en grøn omstilling. Virksomheder
vælger et eller flere områder, som de vil arbejde med,
det kunne fx. være at mindske madspild, forbedre brugen af materialer, fremme grøn transport, klimavenlig
logistik og sætte fokus på miljøledelse.
Dorthe er uddannet kulturgeograf fra RUC med speciale i lokal bæredygtig udvikling i 2003, og har siden bl.a.
arbejdet i Køge og Lejre Kommune samt Miljøpunkt
Valby, hvor hun alle steder har arbejdet med klima, miljø og affaldsområdet.
Fra 2017 har Dorthe været selvstændig konsulent og har kontor på Musicon i Roskilde. Dorthe bor i hus i Lejre by med sin mand og to døtre, på 6 og 8 år. Dorthe er
en rigtig affaldsnørd og elsker at finde gode genbrugsting til sin døtre og sig selv.
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Kort nyt
Indsamling til Positive Nyheder
I august blev de 325 mennesker, der nu abonnerer på Positive Nyheder opfordret til at
give et bidrag. 32 gav et bidrag, og i alt betød det et samlet bidrag på 3825 kr. Pengene skal bruges til at dække udgifterne, der er forbundet med udgivelsen af hjemmesiden og nyhedsbrevene (diverse abonnementer, hjemmeside mv.). Hvis der bliver penge tilbage, vil de blive brugt i MECs-regi.
Det er tidligere leder i MEC, Knud Anker Iversen, der er ansvarlig for siden.

Grøn Salon-nyt
Grøn Salon har nu eksisteret i 15 år og findes i alle skandinaviske lande samt Holland, Peru og Australien. Der er ca. 70 certificerede Grønne Saloner.
Salonerne må kun anvende produkter uden en række særdeles skadelige stoffer, som
uhyggeligt nok er lovlige at bruge, og derfor findes i produkterne hos almindelige frisører og i supermarkederne.
Grøn Salon påvirker producenterne til at udfase særligt skadelige stoffer,
hvilket vi bl.a. gør ved at give gratis vejledning til virksomhederne. Vi har nu to rådgivere på det kemiske område, som i det store hele arbejder frivilligt for den gode sag.
Grøn Salon har fået ny hjemmeside, se www.groensalon.com, som snart vil blive fulgt
op af en engelsksproget hjemmeside.
I oktober skal Grøn Salon præsenteres på en konference for Arbejdstilsynet.
Senere i oktober har Grøn Salon kursus i Norge.

Besøg i værkstedet fra bl.a. Sverige
MEC får den 26. september besøg af et videns netværk omkring reparation og reparations strategier.
Gruppen (10-12 personer) er en blanding af danskere og svenskere og består af repræsentanter fra bl.a.:
Repair Cafe Danmark, Aalborg Universitet i København, Affaldsselskaber i Lund i
Sverige og Danmark.

Natur og miljøpulje
Natur og Miljø-puljen består af 50.000 kr. som Agendarådet bestyrer. Foreløbig har
den delt ud til to initiativer. 5000 kr. i forbindelse med skolehaver ved Charlotteager og
5000 kr. til et måske kommende Biotopia ved Hakkemosen bestyret af Miljø- og
EnergiCentret.
Senest har puljen fået en ansøgning fra Værestedet Paraplyen, der ønsker tilskud til
etablering af et ”Stop spild af mad” initiativ. Agendarådet har p.t. deres ansøgning til
overvejelse.
Der vil være en ansøgningsrunde mere i år med frist til 1. december. Man kan læse
mere på www.htk.dk ved at søge på ”Natur og Miljø-pulje”.

Indstillet til Erhvervspris
Et af MECs medlemmer - Irina Bjørnø - har indstillet til Erhvervsforum at MEC skal
have erhvervsprisen for 2019. Indstillingen er bl.a. begrundet i MECs indsats for miljø
og bæredygtighed - senest med indsatsen omkring bæredygtig bundlinje 2 projektet.

Udspil og medspil

Alle Børn Cykler kampagnen – betyder flere cyklende
børn i trafikken
Børn cykler, når voksne skaber mulighederne. Cyklistforbundet står i samarbejde med Novo Nordisk bag børnemotionskampagnen Alle Børn Cykler, der to uger i september kører
på skoler over hele landet. Med kampagnen ønsker man at styrke børns sundhed og trivsel gennem mere cykling i hverdagen.
At cykle i hverdagen gør en stor forskel for børns sundhed
og trivsel. 'Alle Børn Cykler' skal inspirere skoler og forældre til at bakke op om et godt og aktivt børneliv med masser af cykling. Over 100.000 elever fra skoler over hele
landet deltager hvert år i kampagnen.
I Høje-Taastrup er der på nuværende tidspunkt tilmeldt i
alt 37 skoleklasser til den kommende ABC-kampagne,
som løber henover ugerne 36-37. Det betyder, at 893 elever vil tage cyklen til og fra skole, så vær ekstra opmærksom på dem i morgen- og eftermiddagstrafikken lokalt.
I Høje-Taastrup er det Høje-Taastrup kommune og Vestegnens trafiksikkerhedsråd, der står for
den lokale del af kampagnen, der i oktober afsluttes med at borgmesteren overrækker en vandrepokal til den flittigst cyklende klasse. MEC har en koordinerende funktion og sørger for kontakt til
Rådhus og indgravering af vandrepokal og lign. Vestegnens Cyklistforbund står for uddeling af
medaljer til vinderklassen.
Læs mere om kampagnen på Cyklistforbundets hjemmeside: http://www.abc-abc.dk/

Veganeraften status
Kære ven af vegetaraftnerne,
Ingen - udover Sofie - meldte sig som
madlavere til vores spiseaften onsdag
den 25. september.
Vi må således se i øjnene at vegetarafterne stopper, da det hele står og falder med at nogen - frivilligt - vil sørge for
at lave maden.
Der er gået tre år siden vi - Dorte Karpf
og jeg - tog initiativ til disse arrangementer. Vores motiv var at sætte fokus på de
spændende muligheder, der er for at lave mad uden kød og forsøge at inspirere
til at andre tør kaste sig ud i selv at lave
den dyre- og klimavenlige mad.
Der er heldigvis - bare på de tre år - sket
meget opmuntrende hvad angår forståelsen for at det vi spiser har en række
konsekvenser, og rigtig mange har ændret madvaner. Behovet er måske mindre!?
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Initiativet er foregået i regi af Miljø- og Energicentret, så der er ikke nogen forening, der
skal nedlægges og bestyrelse der skal stoppe.
Vi har været glade for at være med i de tre
år og vil gerne sige tak til jer, der har bakket
initiativet op. Ikke mindst tak til Paraplyen
for lån af lokale, køkken og for meget flot
opbakning
Med venlig hilsen
Dorte og Knud Anker
PS. Onsdag den 2. oktober kl. 19.00 er der
informationsmøde om et andet initiativ i Paraplyen nemlig "Stop spild af Mad". Måske
kunne du have lyst til at vide mere og evt.
være med. Mødet er åbent for alle.

Udspil og medspil

Hakkemoseskoven
Hvorfor skal der ikke bare plantes skov,
der hvor der var planlagt Vandland?
Sådan spørger en gruppe borgere i Facebookgruppen ”Borgere for Hakkemoseskoven”. Foreløbig omfatter gruppen 210
borgere, men for hver dag der går kommer flere til.
Ønsket er særdeles velbegrundet af flere
årsager:
Klimaet. Høje-Taastrup kommune er en
klimakommune, hvilket indebærer en forventning om, at kommunen føler et særligt
ansvar for klimaet. Netop skovplantning er
helt central i den forbindelse, idet skove
vil kunne opsuge en god del af den CO2,
der udledes.
Skovplantning: Hovedparten af HøjeTaastrup kommunes arealer er åbent
land, og således er kommunen den kommune i Københavnsområdet, der har
bedst plads til skovplantning. Imidlertid
må kommunens eget skovråd konstatere

at der ikke er nogen private, der er interesseret i at sælge jord til skovrejsning.
Rekreativt: Arealet ved Hakkemosen er
kommunalt ejet og udlagt til regionale, rekreative formål. Det vil således være oplagt at
gøre brug af arealet til blandet skovområde.
Der er ingen tvivl om at arealet med den
nære bymæssige placering vil blive brugt af
kommunens borgere, og gøre det endnu
mere attraktivt at bo i kommunen.
Der er dog et argument imod, og det er
(næppe overraskende) økonomi. Kommunen har en forventning om at kunne sælge
arealet, og således forstrække den samlede
økonomi.
De hidtidige forsøg med multiarena og vandland har ikke været heldige. Måske kan en
vellykket og borgerdrevet indsats for et rekreativt område centralt i byen have en
positiv økonomisk effekt i forhold til at kommunen bliver mere attraktiv for borgere og
erhvervsliv.

Udspil og medspil

Er ny atomkraft en del af klimaløsningen?
MECs formand, Mads Peter Schreiber, der også er næstformand i Vedvarende Energi, er inviteret som opponent til et arrangement om atomkraft og
klima den 8. oktober.
Er atomkraft en del af klimaløsningen – om
ikke i Danmark så i en række andre lande?
Det påstår en række – især internationale grønne græsrodsorganisationer hvor de henviser til, at atomkraft er neutralt i forhold til
CO2, og at klimaproblemet er så omfattende,
at vi må gøre brug af alle muligheder.
I Danmark har vi en, virksomhed Seaborg,
som er internationalt anerkendt for deres arbejde med ’flydende salt reaktor’ og thorium.
Ifølge dem selv er det en mere harmløs udgave af a-kraft, som ikke afstedfører de ellers
kendte affaldsproblemer, og som ikke kræver
store centrale anlæg, som startes, når der ikke er vindenergi, og som har et meget lavt
ressourceforbrug.

På mødet deltager Ask Emil-LøvschallJensen, der i 2014 var med til at stifte selskabet. Derudover er inviteret Mads Peter
Schreiber, der er næstformand i Vedvarende Energi.
Arrangementet, der er gratis og åbent
for alle, foregår tirsdag den 8. oktober
kl. 19 i Medborgerhuset.

Som de siger på deres hjemmeside
www.seaborg.com ”Vi gør det nukleare til en
billig, bæredygtig og sikker teknologi, der kan
udkonkurrere fossile brændstoffer og revolutionere energimarkederne.”
Dette er baggrunden for at Alternativet HøjeTaastrup ønsker at blive klogere på hvad
thorium er og fordomsfrit kan diskutere, hvad
der skal til, for at håndtere klimaudfordringerne.

Meget mindre
spild i hverdagen.
Høje Taastrup
Boulevard 41
2630 Taastrup
Åbent hver dag
kl. 7-21
12
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Vestegnens første grønne salon ligger i Taastrup
Den 6. september fik Vestegnen sin første grønne salon. Den ligger på Taastrup
Hovedgade 66, og det er Jeanne Steen
Christensen, der er drivkraften bag. Salonen hedder nu ”Zenz by Frisør
Steen”. Zenz er Danmarks eneste bæredygtige frisørkæde med foreløbig 9 saloner, der er certificeret af Grøn Salon.
Jeanne er frisør med passion. ”Det er
ikke ligegyldigt, hvordan vi møder dagen
og menneskene. Når vi gør noget, skal
det være med hele vores sjæl. Intet skal
gøres halvt. Derfor er det ikke bare en
grøn salon, der ikke fylder farlig kemi i
håret på folk og gør medarbejderne syge. Nej det er en salon, der understøtter
FNs 17 verdensmål med fokus på sundhed og bæredygtighed. En arbejdsplads
befæstet af menneskelighed og omsorg
for såvel medarbejdere som kunder.
Hensyn til miljø og bæredygtighed til inderste kerne: kunderne får Fair Trade
kaffe i en rigtig kop (ingen plastbægre
her), strømmen, der driver salonen er
certificeret vindmøllestrøm, affaldet sorteres til mindste detalje osv.
Jeanne kan mærke, at det hun gør er
rigtigt. Ingen forstillelse. Det hun har indeni, er også det hun udtrykker. ”Jeg har

Fotograf
Klaus Sletting.

lyst til at give noget videre – uden forventning
om at få noget til gengæld”. Erfaringen viser
så, at hun får flerfold igen i kraft af trofaste og
dedikerede medarbejdere og kunder, der vender tilbage – også selvom de skal betale mere
hos Jeanne, end hos andre saloner.
Der er så mange frisørsaloner på Taastrup
Hovedgade, som alle er billigere end Jeannes
salon. ”Jeg vil aldrig prismæssig kunne konkurrere med dem. Med at sikre høj kvalitet,
fokus på bæredygtighed og menneskeligt
nærvær søger jeg at løfte frisørbesøget op til
andet og mere end kortere hår.”
At det ikke bare gælder om hurtigt og billigt at
klippe hår, understreger Jeanne også ved, at
hun sammen med ZENZ kæden står for et
arrangement den 25. september i Taastrup
Kulturcenter med overskriften ”En aften med
inspiration til bæredygtig mode og livsstil”. Udover miljøvenlig hårpleje og sundhed i frisørfaget omfatter programmet bæredygtig mode
(fra design hvor bæredygtighed er tænkt ind,
til genbrug og recycling)), musikalsk indslag
og inspiration til bæredygtig livsstil.
Alle kan deltage. Det koster 175 kr.
Læs mere her.
Jeanne er ”First mover” på Vestegnen, og der
er ingen tvivl om, at det bliver hun påskønnet
for i takt med, at flere og flere opdager den
inspirerende salon, hvor man får sundere hår
og bedre humør.

Udspil og medspil

NOMAs lokale leverandør og læremester
Danmark kan være stolt af at have NOMArestauranten som verdens næstbedste
restaurant. Høje-Taastrup kan være stolt
af, at huse en af hemmelighederne bag
succesen. Vi har nemlig den socialøkonomiske virksomhed/skole Grennessminde på Snubbekorsvej 16-18 i Taastrup. De har siden 2014 leveret økologiske og spiselige blomster til NOMA. Lige
nu leverer de solbær-salvie blomster,
men senere leverer de tallerkensmækkere og sådan skifter leverancerne afhængig af årstiden.

Samarbejdet omfatter også opstarten af NOMAs eget gartneri på Christianshavn i 2018.
Her var gartner Lasse Hav fra Grennessminde i en periode ”udlånt” som ekspert

Den tætte kontakt begrænser sig ikke kun
til løbende leverancer af spiselige blomster.

Efterfølgende har nogle af eleverne på
Grennessminde hjulpet NOMA med
pasningen af deres nye gartneri, herunder at
sprede nyttedyr.
Læs mere om Grennessminde her.
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Han sikrede, at deres gartneri, der udover
friland også omfatter væksthuse og plantekasser, blev etableret således, at de med
egen kraft og egen gartner kunne tage over.
Nyetableringen af gartneriet på Christianshavn indgik som et læringsforløb for tjenere,
kokke og medarbejdere, hvor Lasse stod for
at gennemføre workshops.

Udspil og medspil

Byggematerialer skal sorteres og genanvendes
Damifo hedder i virkeligheden Dansk MiljøForbedring, og ligger i Hedehusene.
Virksomheden vil – som navnet siger – forbedre miljøet. Det gør man med særligt
fokus på genanvendelse af byggeaffald. Det
er de kommet godt fra start med, idet de allerede efter en måned på deres nye miljøplads kan notere en vækst på 100%.
Hvor der før i Roskilde kom 50-75 lastbiler
om dagen, kommer der nu 100-150.
Det er Miljøchef, Helene Vastvedt, der stolt
kan fortælle, hvordan virksomheden har
succes fra starten på den nye miljøplads:
- Selvfølgelig betyder vores centrale placering ved store trafikårer noget, men prisen
betyder også noget. Vi er faktisk billigere
end vores konkurrenter. Når vi er billigere
hænger det sammen med, at vi meget bevidste om at få sorteret og oparbejdet det vi
får ind. Vi gør det så godt, at vi bagefter kan
sælge fraktionerne, som nye produkter til
haven, vejen eller som ren genanvendelse

til det samme produkt endnu engang. Når vi
taler om byggeaffaldsfraktioner der kan genanvendes, taler vi f.eks. om beton, gips, kalk,
glas, metal, asfalt, mursten, jord, træ.
Vi har en vision om, at vi ikke skal levere noget
affald til losseplads (kontrolleret fyldeplads).
Der er to fraktioner, som i dag ender der, nemlig sanitetsudstyr (f.eks. gamle toiletter) og isoleringsmaterialer. Vi er længst fremme med –
sammen med isoleringsbranchen og miljømyndighederne – at sikre, at de udtjente rockwoolbatts kan neddeles og genanvendes.
Helene er meget begejstret for sin arbejdsplads, der i dag rummer 22 medarbejdere. Hun
vurderer at den rummer alt det, som hun kan
stå inde for. Udover at der hele tiden er skarpt
fokus på de enkelte ting, som kan anvendes,
har hendes arbejdsplads et godt øje for at være rummelig. De tager praktikanter ind, uddanner disse og så ender det med, at de kan ansættes. Det har f.eks. resulteret i, at to syriske
flygtninge har fået fast job.
Kai

Helene foran nogle af de rockwool-batts, der gerne skal undgå at havne på lossepladsen.

Udspil og medspil

Hvad vil ske med solcellerne?
En række af de blokke i Taastrupgaard, der nu skal jævnes med jorden, har solceller på tagene. Hvad
skal der ske med dem, har vi spurgt
ejendomschef Michael Riis Nyrand:
Som udgangspunkt løber vores solcelleanlæg lige rundt finansielt, da vi har
en overproduktion på ca. 70 %, så pt.
har vi rigeligt strøm, og med en købspris på overskydende strøm på 0,60 kr.
faldende til 0,30 kr. er det kun lige, at
det hele løber rundt finansielt set.
Der er ca. 670 solcellepaneler på de
blokke, der rives ned, hvor hvert solcellepanel har en effekt på 269 W (Wp) og
derudover nogle invertere på 30-30 kW.
De kommer ikke op igen
Det er besluttet, at lade nedriver overtage solcellerne, da det ikke er rentabelt
at nedtage solcellerne med tilhørende
inverter og derefter opsætte dem som
nye solcelleanlæg. Det skal ses i lyset
af, at vi har 17 solcelleanlæg i Taastrupgaard, og ved nedtagelse af nogle
af disse anlæg skal der søges om op-

Foto: energy supply
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sætning igen. Dette er ikke et rentabelt projekt
pga. den overproduktion af strøm vi har lige pt.
Hvis der skulle købes et nyt solcelleanlæg i
samme størrelsesorden, som det der tages
ned vil det koste ca. 1.7-1.8 mio. kr. Man modtager et fradrag på 1.4 mio. kr. af nedriver,
mod at solcellerne ikke genbruges. Derved
bliver forskellene på et gammelt og nyt solcelleanlæg kun ca. 350.000 kr., og så skal der
indregnes garantiperiode fra et nyt solcelleanlæg og øget service på de gamle solceller.
Derfor er det besluttet ikke at genopsætte solceller fra nedrivningsblokkene. Denne beslutning har deres bestyrelse været indover.
Eget elselskab?
Sideløbende arbejder vi med et projekt, hvor vi
vil etablere en hovedmåler og bytte de enkelte
lejemåls elmålere ud med en bimåler og således selv blive leverandør af strøm. Solcellestrømmen vil straks kunne levere strøm til 724
køleskabe, frysere, standby strøm fra elektronisk udstyr og bringe udnyttelsen af vore egenproduceret strøm op på et højt niveau. Hvor
højt er endnu ikke udregnet. Man arbejder også med en batteriløsning, så overskydende
strøm kan lagres til aften/nattetimerne og dermed bringe udnyttelsen af solceller tæt på 100
% af den samlede produktion.

Udspil og medspil

Stop spild af mad - Paraplyen
En kreds af borgere omkring Værestedet Paraplyen har taget et initiativ til - lokalt - at begrænse madspildet. Udover at begrænse omfanget af den mad, der kasseres, fordi det er
for tæt på sidste salgsdato, skal deres initiativ også ses som en håndsrækning til de familier, der kan have svært ved at få pengene til at række i slutningen af måneden. Det er dog
ikke målrettet pressede familier. Ingen, der møder frem, vil blive afvist, når de ønsker at
modtage maden.
Dette er baggrunden for et informationsmøde, som Paraplyen afholder onsdag
den 2. oktober kl. 19 i Paraplyens lokaler på Kingosvej 24A.
Som en forberedelse til mødet er en lille gruppe gået i gang med at kontakte de lokale supermarkeder for at få lavet aftaler om afhentning af overskydende madvarer. De er blevet
taget pænt imod, og der er ved at være lavet aftaler - i første omgang mandage og onsdage.
På informationsmødet vil deltagerne få mulighed for at melde sig til en arbejdsgruppe. Der
vil være brug for mennesker med bil, der godt
vil påtage sig at afhente madvarerne, nogen
skal stå for pakningen og sorteringen, nogen
skal stå for udleveringen, nogen skal sørge for
den praktiske koordinering, og endelig skal der
være caféværter, der sørger for kaffe/te og kage til dem, der venter på at få deres pose med
madvarer.
Paraplyens sygruppe har i øvrigt lovet, at ville
bidrage med at sy poser, som man kan benytte
til afhentning af maden.
Ønsker man at deltage, men er forhindret i at
møde op den 2. oktober, kan man tilmelde sig
til ktn@kfumsoc.dk. Man vil derefter blive kontaktet.

MEC søger frivillige kræfter—kom
og vær en del af fællesskabet
Miljø- og Energicentret søger nye ansig- Alle er velkomne, og vi skal nok tage godt
ter, både i pakkeshoppen og på værk- imod dig. Miljø- og Energicentret er et
stedet.
sted, hvor man hygger sig med at løse opgaverne sammen.
Så har du lyst til at være frivillig, er det
dig vi lige står og mangler. På værkstedet søger vi mænd/kvinder med teknisk
snilde, som har lyst til at få elektronik til
at fungere igen. Vi reparerer støvsugere, musikanlæg, kaffemaskiner, køkkenmaskiner osv. I forkontoret har vi
brug for din hjælp ved ind- og udlevering af pakker og breve, samt telefonpasning.

Kik ind hvis du har lyst til at være en del af
det frivillige team og få en snak med os.
Med venlig hilsen
Tina Faber
Centerchef

Udspil og medspil

Cyklistforbundslandsmøde i Taastrup
I weekenden den 26.– 27. oktober
holder Dansk Cyklistforbund landsmøde. Denne gang foregår det i
Høje-Taastrup - på Quality hotellet.
Det er det lokale cyklistforbund, der sammen med hovedorganisationen i
Rømersgade, står for arrangementet.
Udover at der vil være det formelle
med beretning om, hvad der er sket
siden sidst og valg til hovedbestyrelse,
så skal de 150-200 deltagere ud på en
cykeltur. Cykelturen starter ved den
kommende cykellegebane, der er under etablering ved Ole Rømer-Skolen
(tidl. Gadehaveskolen). Når deltagerne har set og hørt det, de skal her, vil
turen gå rundt til forskellige interessante lokaliteter, som kan have interesse for cykel-politikere. F.eks. den
kommende udbygning ved Nærheden,
hvor cyklen tænkes ind fra starten.

Cyklisterne skal bl.a. besøge
Ole Rømer-skolens nye cykellegebane,

Naturlægemidler
Økologisk makeup og kropspleje
Økologisk fødevarer
Glutenfri 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

Heidi Ammitzbøll

Regnskabsansvarlig for diverse foreninger + 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 hånde

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 Mandag og tirsdag mellem 13-18
og alt-mulig mand

Jan Larsen

Diverse forefaldende arbejde

Mandag, onsdag og fredag kl. 10.0012.00

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, tage imod besøgende o.l.

Onsdage kl. 9-12

Alice Kisum

Telefon, pakkeshop, gæster

Mandag 9.30-13

Bente Holtz

Pakkeshop (GLS)

Torsdage mellem 10-14

Susanne Frantzen

Pakkeshop, ad hoc opgaver og lukke- Tirsdag 13-18
vagt

Værkstedet
Navn

Funktion

Hvornår er de her?

Ejner Stutemeyer

Ansvar for værkstedsdrift

Man.13-18, -ons kl. 12-15, fre. kl. 1013.30

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 1113

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

HVAD SKER I OG OMKRING
MILJØ- OG ENERGICENTRET I
september - december 2019
Torsdag den 26.
september kl. 1718.30:
Ren By aktion med
mødested ved Netto, Gadehavegaardsvej.
Fredag den 27.
september kl. 1721:
Frivillig Fredag i
Taastrup Musik og
Teaterhus. Tilmelding via www.htk.dk.
Onsdag den 2. oktober kl. 19.00:
Informationsmøde
vedr. Stop Madspild
- Paraplyen, Kingosvej 24A.

Onsdag den 16.
oktober kl. 1718.30: Ren By aktion. Hvor? Skriv til
kai@mec-ht.dk.
Lørdag den 23. november kl.15.00:
Julefrokost for MEC
frivillige og personale
(afholdes i selskabslokalet tæt på Heidi,
som vi plejer)
Lørdag den 30. november kl. 12.00:
Ren By julefrokost
startende med en
Ren By aktion omkring stationen.

Tirsdag den 8. oktober kl. 19.00:
Er atomkraft en del
af klimaløsningen?
Medborgerhuset,
Taastrup Hovedgade 71
Arr: Alternativet Høje-Taastrup

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 – 18.00, dog 9.0017.00 om fredagen.
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
Høje-Taastrup Fjernvarme samt ved at løse konkrete
miljøopgaver for kommunen.

