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Blad for medlemmer af Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup
Ildsjæle på Stevns:

Gamle nisser kan jo også gå op i klima
På Stevns er en gruppe pensionerede mænd gået sammen om et bæredygtigt reparationsværksted,
der skal give nyt liv til gammel mekanik. Ideen til dette værksted udspringer af Miljø– og Energicentret i Høje-Taastrup, som har givet inspiration og gode ideer til at komme godt i gang på Stevns. Miljø– og Energicentret har i sensommeren haft besøg af de ældre mænd fra Stevns, og de var meget
begejstrede.
Ligesom i Høje Taastrup er hænderne skruet godt på den grønne borgergruppe af mænd over 60 i
Stevns kommune. Der er alt fra tømrer, smed, bygningsarkitekt og pensioneret gymnasielærer.
”Det er billigere at købe nyt end at få tingene repareret, og det er den tendens, vi vil prøve at se, om
vi kan gøre en lille smule ved”, siger 81-årige Per Bækmark, der er pensioneret ingeniør og tovholder
på projektet.
Ud over reparationsværkstedet huser stedet også en informationscafé, hvor de vejleder i, hvordan
man kan spare energi i hjemmet. Det
er lidt det samme som i Miljø– og
Energicentret hvor vi har energitjenesten øst under samme tag.
VedvarendeEnergi fik en bevilling fra Velux-fonden til det formål at skulle udbrede
reparationsværksteder, at pensionister i
landdistrikter kommer i gang med at reparere.
Det drejer sig om Stevns, Samsø. Årslev
på Fyn og Langå ved Randers.
Det er Mette Råschou fra Vedvarende
Energi i Aarhus, der koordinerer indsatsen
der. Hun lægger ikke skjul på at projektet
er meget inspireret af MECs værksted.
Alle steder er meldingen at det giver god
mening at pensionister ikke bare skal mødes for at mødes, men at de sammen skal
gøre noget, der giver mening.
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LEDER

VI HUMPER OS IGENNEM 2019
Som det vil være de fleste af
MECs venner bekendt mister
vi i budgetåret 2019 vores basisbevilling fra Høje-Taastrup
kommune.
Det vedrører et beløb på
413.000 kr - ca 25% af den
samlede økonomi.
Det er et indhug, der virkelig
kan mærkes, og som kan være
dødsstødet for MEC. Den eneste mulighed for overlevelse
er, at hvad der findes på foreningens kistebund bruges i
det første halvår af 2019 og at
vi i den periode, når at få samlet sammen, så der i resten af
året vil være penge nok til at
kunne klare os året ud.
Håbet er at byrådet, når de
skal beslutte sig for budget
2020, da besinder sig og igen
får MEC på budgettet.
På samme måde som da de
først sparede HOPE-orkestret
væk for så året efter at fortryde
og sikre en bevilling.
For at overbevise byrådet om
at MEC har en vigtig rolle at
spille i lokalsamfundet har vi
sat to forskellige initiativer i
søen. Vi har igangsat en un-

derskriftsindsamlinger, der understreger nødvendigheden af
MEC og vi har sat en pengeindsamling i gang.
På nuværende tidspunkt er der
næsten 900 personer, der har
skrevet under, og pengeindsamlingen via nettet har foreløbig
resulteret i 5.200 kr. Alle opfordres til at sprede interessen for
støtte til MEC. Vi mangler fortsat
jeres støtte, så spred gerne budskabet.
Udover disse initiativer kæmper
vi også selv for at skaffe nye indtægter til stedet. Denne indsats
omfatter fundraising og indsats
for at skaffe nye indtægtsgivende
opgaver til stedet - enten direkte
til MEC eller indirekte til EnergiTjenesten.
Status for nu er, at vi sparer os til
et lille overskud i 2018, som
sammen med en meget lille formue, samt sparsommelighed
plus støtte og nye opgaver giver
en mulighed for at humpe os
gennem 2019. Bestyrelsen og
centerledelsen tror på sagen.
Mads Peter Schreiber
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PROFIL

Bente Holtz
Siden har hun søgt på alle mulige
jobs, men uden held. Det er på den
baggrund at hun er kommet i praktik i
MEC. Der er ikke løfte om, at hun efter
praktikken kan komme i fast job, men
garanti for at møde nye og rare og
venlige mennesker.
Om det siger hun: ” eg er blevet taget
rigtig godt imod. Der er en god og rar
stemning her og jeg er rigtig glad for at
skulle have kundekontakten”.

Bente stopper i MEC, hvis der skulle
dukke et lønnet job op, men indtil videre er hun her. ”Det er rart at komme
ud hjemmefra”

Bente Holtz er ny i MEC. Hun startede
22. oktober i år. Hun er her i en praktikordning, hvor hun hjælper til i pakkeshoppen, yder kundeservice og går til
hånde. Den type arbejde er ikke ukendt
for Bente idet hun i 14 år har arbejdet i
HTKs Teknik og Miljøcenter, hvor netop
borgerkontakt har været omdrejningspunkt. Hun har arbejdet i byggesagsafdelingen hvor hun bl.a. fik styr på kommunens byggesagsarkiv.
Den 1. juni I 2016 måtte hun stoppe sin
ansættelse i kommunen begrundet i, at
der skulle spares.

Bente er 59 år og menneskeligt setmeget rig. Hun har ikke færre end 6
børn - og syv børnebørn. Det varer
dog lidt inden hun bliver oldemor, idet
det ældste af børnebørnene kun er 15
år.
Hun bor i Gadehavegård og har boet
der i 35 år og kunne ikke drømme om
at søge væk fra den bebyggelse, der
gennem flere år har stået på regeringens ”ghetto-liste” som et sted med et
blakket rygte. Sådan oplever Bente
det ikke. Hun har gode naboer og har
ikke oplevet noget af den vold og
utryghed, som der skrives om.

Radonmåling
HTK har via e-boks opfordret alle boligejere til at få tjekket deres radonniveau. De seneste tre år har 76 husstande i HTK valgt at få målt husets
radonniveau via radonfrit hjem.dk. Data fra disse målinger har vist at
58% af de målte huse havde mere radon end det niveau, Sundhedsstyrelsen og Verdenssundhedsorganisationen WHO anbefaler som vejledende grænseværdi. Kommunens oplysningskampagne skal være med
til at få husejerne til at måle deres radonniveau. Derfor byder MEC ind
med udlån af radonmåler og videre kontakt til fageksperter. Det koster
200,- at leje en radonmåler i en uge.

VOR EGEN VERDEN

Det skal ikke gå ud over borgerne
Med årsskiftet har MEC - med beslutningen om at kommunens sparer deres basistilskud - ændret status til nu at være en
privat virksomhed.
Det får betydning for den service vi hidtil
har ydet kommunens borgere med at tage
imod rengjort hård og blød plastic, metal
og elektronikskrot. Disse fraktioner har vi
hidtil kunnet få afhentet uden udgift for
os. Det er med årsskiftet slut.
Bestyrelsen har besluttet at vi ønsker at
fastholde denne service overfor
de af kommunens borgere, der
godt vi gøre en ekstra indsats
for at sortere. Vi vil så sørge
for at indleverede affald
(ressourcer) leveres videre til
Vestforbrænding.
Der sker således ikke for borgerne nogen ændring omkring
affald leveret til MEC:

25 år i MEC
Bodil Josephsen er det eneste bestyrelsesmedlem, der har været
med i bestyrelsesarbejdet og i arbejdet omkring MEC i samtlige 25
år. Det blev markeret og fejret i
forbindelse med, at vi fejrede
MECs 25 år.
Udover at have været et samvittghedsfuldt og trofast medlem af
bestyrelsen gennem alle årene, har
Bodil også gennem årene bidraget
på en række andre områder. F.eks.
ved at stå i spidsen for lokalafdelingen af Grønne familier, ved trofast
at bidrage til Farmers Market på
Domhuspladsen og ved at tage enkelte vagter i centret.
Tak for indsatsen i alle årerne, Bodil, og vi håber du vil være med
mange år endnu.
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Vi tager stadig imod miljøfarligt affald
herunder batterier som afhentes af
SMOKA.
Vi tager stadig imod dåseringe, som en
af vore frivillige sørger for sælges og at
pengene overføres til humanitært arbejde i Thailand formidlet af Innerwheel.
Vi tager også stadig imod brugt værktøj
og briller som formidles videre til Multicenter Syd som sikrer at det kan genbruges i 3. verdens lande.

VOR EGEN VERDEN

Fra Farum til Moskva
v/ Tina Faber

MEC har også haft besøg fra Rusland.

Paradoksalt nok har vi i MEC i den forgangne tid haft travlt med at hjælpe andre som
søger inspiration til at oprette reparationsværksteder som det, MEC har.

I alt 11 studerende og deres gruppevejledere fra Social Universitet i Moskva - ved
Institute of Human Civilisation gæstede
MEC, til en snak om social økonomisk
virksomhed og recirkulation. Jeg bød velkommen og gav en omvisning på værkstedet, og der blev ivrigt stillet spørgsmål
til planlagt forældelse og lignende. Ann
Vikkelsø fra Energitjenesten Øst gav ligeledes et kort oplæg om energiformer og
belysning, samt hvilke opgaver en energitjeneste løser for kommuner. Alle var meget begejstrede, men samtidig overraskede over at man vælger at fratage MEC sit
driftstilskud, med alle de samfundsmæssige opgaver stedet også løser.
Fredag den 30/11 fik huset et kort besøg
af Parlamentsmedlem og Miljøkommissær i Moskva, Zoi Zotova, sammen med Irina Bjørnø, lokal russer. Det
blev til en kort intro til huset og en snak
om affald og genbrug.

- Fra Farum har vi haft besøg til en indledende snak om, hvordan man organiserer og
bygger et reparationsværksted op fra bunden. Farum ønsker at skabe opmærksomhed blandt borgerne om fordelene ved at
lade brugsting reparere, i stedet for at kassere disse. Dette håber de på sigt vil nedbringe
affaldsmængden af halvt brugbare effekter
og sætte fokus på den grønne omstilling.
Derudover vil de også gerne skabe et godt
arbejdsfællesskab for pensionerede håndsnilde folk, hvor man kan mødes og sparre
på arbejdsopgaverne. Der var en god dialog
og vi følger udviklingen tæt.

Tænk sig at vi nu for anden
gang har en russisk delegation på besøg der ytrer begejstring for MEC og som
vil arbejde for noget lignende i Rusland.

Udspil og medspil

Heidi har nu været hos os i 10 år
Den 5. oktober kunne vi fejre at Heidi Ammitzbøll har været hos os i 10
år - godt og vel. Hun startede i marts
2008 som frivillig. Først i Fair Trade
butikken, men inden længe var hun
tilknyttet MEC med at løse administrative opgaver. Det har gennem
årene udgjort et pænt bredt spekter,
som styr på kompostordning, udlejning af hønsefræser, cykler, mostpresse, styr på det daglige regnskab, modtagelse af kunder/gæster,
pakke shop m.m. Heidi er også den
på MEC, som altid sørger for kager
til festlige lejligheder, herunder fødselsdage, jubilæer og nytårstaffel.
Hun blev fejret med et ganske pænt
ryk-ind af gæster og stedets daglige
leder Tina Faber holdt i den grad en
fortjent hyldesttale for hende.

Frivillige Kirsten blev fejret 15 år
Kirsten Jørgensen har været frivillig i
MEC i 15 år. Hun har været og er stadig den, der holder styr på, at tingene
foregår ordentligt, og at der er et system på et sted, hvor der nemt kan
opstå rod. En slags driftschef i forkontoret og pakkeshoppene.
Stod det til Kirsten, skulle der ikke gøres noget stads ud af det, men det
skulle der selvfølgelig.
Bagefter var hun da også glad for den
omfattende og positive respons fra de
mange, der var mødt op.

Kirsten har allerede pyntet op til jul på
MEC, så
vi kan komme i julestemning.
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Udspil og medspil

Ren By og Danske Bank
Der har efterhånden dannet sig præcedens for at hver 3. år giver lokalafdelingen
af Danske Bank 5000,- kr. til Miljø– og
EnergiCentrets Ren By aktiviteter.
Nu er der gået tre år og filialdirektører Carsten Rose har bekræftet, at aftalen står
ved magt.
Derfor kommer han den 16. januar kl. 13
forbi Milljø– og EnergiCentrer med en mobilepay, som skal dække de udgifter, der
er i forbindelse med det frivillige arbejde
som foregår i Ren By-regi.
Som vi plejer at sige. ”Vi æder og drikker

pengene op”.
Pengene bruges til at påskønne det
frivillige arbejde, som en række HøjeTaastrup borgere gør hen over året.
Når en aktion er afsluttet får alle de frivillige en vand eller en øl og to gange
om året gives der frokost til de frivillige.
Om sommeren i form af et grill-arrangement og så ellers en julefrokost. (se
nedenfor).
Ren By holder nu fri frem til søndag
den 31. marts 2019.

Ren By slutter nu året af
13 mennesker var med, da Ren By initiativet
holdt sin traditionelle julefrokost i MECs mødelokale.
Denne gang var smørrebrødet leveret af frivillige fra Værestedet Paraplyen, så pengene fra Danske Bank (se ovenfor) har således
fået mulighed for at gøre gavn i to forskellige
sammenhænge, hvor frivillige gør en indsats.
Ellers har Ren By-initiativet kunnet se tilbage
på et særdeles aktivt år med ni indsamlingsaktioner, hvor der i alt blev samlet 1450 kg
sammen i sække plus det løse i form af forladte cykler, indkøbsvogne og møbler.
Ved årets første aktion - der foregik sammen
med DN - i april deltog 55 personer, og i de
efterfølgende aktioner har 5 til 16 mennesker

været aktive pr. gang.
Alle aktioner har været omtalt i den lokale presse og via MECs hjemmeside,
og således været med til at skabe opmærksomhed omkring den lemfældige
omgang, alt for mange har, med affald i
naturen.
Kommunens driftsby har været en god
samarbejdspartner, idet de har sørget
for at det indsamlede affald blev hentet
og efterfølgende brændt.
Nu holder Ren By vinterferie, men kommer igen i forbindelse med den landsdækkende aktion sammen med DN den
31. marts.

Her ses nogle af de Ren By
aktive der deltog i Ren By frokosten og i affaldsindsamlingen, der foregik umiddelbart
inden frokosten.

Udspil og medspil

Julefrokost i MEC
Lørdag den 24.november afholdt MEC sædvanen tro sin årlige julefrokost for de
frivillige kræfter på MEC. I alt 18 deltog og formanden for bestyrelsen, Mads Peter
Schreiber var også blandt gæsterne. Festlighederne startede klokken 14.00, hvor
den daglige leder, Tina Faber, bød velkommen.
Efter man havde hilst pænt på hinanden var der lækker mad til alle dagen igennem og efter det traditionelle pakkespil, var er kaffe og ris a la mande, småkager
og guf.
Der blev snakket, hygget og danset til klokken 02.00 hvor Heidi lukkede og slukkede festen.
MEC vil gerne have lov til at takke alle som donerede og bidrog til dette års julefrokost på den ene eller anden måde.
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Udspil og medspil

Kort nyt

Den Blå container

Stadig flere holder
”Positive Nyheder”

Det ser ikke ud til at den ”blå container” (den tidligere administrationsbygning
for det for længst lukkede VEGA) kommer
i anvendelse.

I oktober var der 933 besøgende på
Positive Nyheder. Et år tidligere var
der 777 besøgende. I dag er der 272
mennesker der hver søndag aften får
en påmindelse om ugens 10 positive
nyheder. Man kan læse mere og tilmelde sig på
www.positivenyheder.dk

Nu også PostNord
I bestræbelserne på at sikre bedre
økonomi, nu hvor kommunens basistilskud forsvinder, har vi indgået en
aftale med Postnord om, at vi - i lighed med aftalen med GLS - bliver ind
– og udleveringssted for pakker. Som
noget nyt vil man også kunne købe
frimærker i MEC.

Farvel til Anna
Anna Kirkebjerg nåede lige at fejre
sin 80 års fødselsdag for så derefter
at stoppe som frivillig. Hun har gennem de sidste 4 år været en uvurderlig og stor hjælp på forkontoret i pakkeshoppen.

Tina på nedsat kraft
MECs centerchef, Tina Faber er indtil
sommerferien på nedsat kraft i MEC:
Årsagen er, at hendes ældste søn er
blevet alvorligt syg, med lammelser i
nederste del af kroppen og i hænderne, og således skal bruge mange
kræfter og tid på genoptræning og
pasning. Tina vil stadig kunne træffes
i MEC og på telefon, og mail.

Rebatt
Som en ny service tager MEC nu
også imod brugte laptop-batterier og
elcykelbatterier.
De afhentes gratis af Rebatt som sikrer at de ville kunne genanvendes i
anden sammenhæng.

I MEC har vi presset på for at stedet kunne komme til at indgå i et genbrugshandelscenter sammen med den nærværende genbrugsplads på Lervangen 3.
Kommunen er i dialog med Vestforbrænding, der ejer bygningen, men meldingen
her er, at ingen tør binde økonomi og
mandskab op på at tænke stort, og for
alvor sikre, at her kommer en sted, der
fokuserer på oparbejdning af ressourcerne.
Ideen var, at der kunne etableres en række mindre virksomheder, der fik mulighed
for at gøre brug af det, som borgerne har
kasseret, men som stadig har et potentiale i sig.
I stedet vil man gøre en ekstra indsats for
at gøre opmærksom på det direkte genbrug og de genbrugssteder, der i forvejen
findes i kommunen.
Hvad der så skal ske med den meget fine
og stadig brugbare tidligere administrationsbygning står hen i det uvisse.

Udspil og medspil

Lommepengeprojekt
Hver onsdag eftermiddag kommer Oumaima og Angel og hjælper os - først og fremmest med at passe pakkeshoppene. Ind i mellem hjælper de også til med opvasken, for
at skåne Solveig.
De 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.

Vegetaraftener også i 2019
Onsdag den 28. november afholdt Paraplyen - i samarbejde med MEC - vegetarjulefrokost. 35 var mødt op for at smage på lækkerierne.
Der var rødkålssalat med æbler, alm. og brunede kartofler, nøddepostej, brød, vegansk
sauce og tranebær coulis.
Til dessert blev der traditionen tro serveret vegansk ris a la mande, med kirsebær
sauce samt dejlig drømmekage og chokoladekage. Der var også mandelgave til den
heldige. Ingen gik sultne hjem.
Vi startede aftenen med at synge et vers af en julesalmen “Julen har bragt velsignet
bud”, og den daglige leder af Miljø- og Energicentret fik lagt flyers ud på bordene, der
viste hvilket link man kunne følge, såfremt man skulle have lyst til at yde lidt økonomisk
bistand til bevarelse af centret fremadrettet. Man kan stadig støtte op om MEC med sin
underskrift, enten online eller ved at kigge ud på centret.
Efter jul og nytår vil der være vegetararrangement i Paraplyen onsdag den 30. januar
klokken 18.00. Man kan tilmelde sig ved at skrive en mail til kai@mec-ht.dk senest
mandag den 28. januar.
Endelig skal der lyde en stor tak til madholdet bag arrangementet og vi benytter her lejligheden til at ønske alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår. tf
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Agendaråd

Fokus på trafikken og stierne
Agendarådet, der består af en række lokale natur– og miljøorganisationer, havde
møde den 29. november.
Her var der fokus på kommunens strategi
for bæredygtig mobilitet, hvor koordinator
for kommunens arbejdsgruppe, Christa
Bjørnel, var mødt op for at give en status.
Alle var enige om, at det er en vanskelig
men vigtig opgave ,som arbejdsgruppen
skal fokusere på. Den er vigtig, fordi
transport indgår med en tung vægt på
kommunens CO2-regnskab. Det er vanskeligt, fordi vanerne med at kunne bruge
bilen i alle transportsammenhænge sidder dybt hos mange. Agendarådet vil følge arbejdet tæt.

Et andet emne, der var i vælten, vedrørte
stier i det åbne land, hvor en mindre arbejdsgruppe - sammen med kommunen søger at afdække, hvor der er brug for nye
stier og hvor der er praktisk mulighed for at
det kan blive til noget.
Senest har arbejdsgruppen været på vandring i området mellem den nye bydel NærHeden og den kommende skov på Solhøj
Fælled for her at afdække, hvor en ny sti
mest oplagt vil kunne placeres.
Agendarådet mødes igen den 31. januar.
Her vil de bl.a. have fokus på, hvad der kan
gøres for at sikre sig imod at kommunen
igen søger at sælge Hakkemosen.

Efter DN årsmøde den 29. november
13 ud af de 855 lokale medlemmer af DN
(Danmarks Naturfredningsforening) var
mødt op da foreningen den 29. november
havde sit årsmøde i Medborgerhuset i
Taastrup.
Selve generalforsamlingen med beretning
og valg af bestyrelse foregik til sidst og
strakte sig over et kvarter.
Langt den største taletid fik kommunens natur og miljøchef, Arne Schøller Larsen, som engageret fortalte
om de mange opgaver han og hans
medarbejdere har med at passe på
naturen, lige fra bjørneklobekæmpelse til EU-støttet naturpleje til vurdering af udbygningsplaners effekt
på miljøet.
Hans oplæg afstedførte ganske
mange spørgsmål og kommentarer
lige fra bekymring for svaner til bekymring for hvad der sker omkring
Sejlbjerg Mose i Nærheden.
Arne svarede beredvilligt på de forskellige spørgsmål og lagde ikke
skjul på sin holdninger.
Hvad der var sat af til at skulle vare

1/2 time kom til at tage 2 timer, men det
var der ingen der beklagede (bortset fra
personalet der utålmodigt ventede på at
kunne lukke af).
På generalforsamlingen var tre at bestyrelsesmedlemmerne på valg nemlig Bodil
Josephsen, Irene Jepsen og Stig Günther.

Udspil og medspil

Med fokus på affald på
Charlotteskolen

Miljø- og EnergiCentret
- også en butik

Igennem de sidste mange uger har 4,6 og 9F
på Charlotteskolen været optaget af at arbejde
med affaldshåndtering ude i virkeligheden i
hjemmet og på skolen.

I Miljø- og Energi Centret vil du kunne købe lidt af hvert:

Alle elever har været kreative og lært rigtigt
meget om affald i projektperioden. Alle elever
har besøgt Vestforbrændingen i Glostrup og
Dansk Retursystem og er blevet klogere på
genbrugstanken og betydningen af det danske
pantsystem. En stor del at eleverne, har en
anden etnisk baggrund end dansk, og de ser
det som deres fornemste opgave at være rollemodeller for deres familie, når emnet falder på
håndtering af affald i hjemmet.
Der er blevet lavet forskellige modeller af skraldespande til alt fra kompost til batterier, ordlister, plakater, film og bøger igennem de sidste
par uger. Der har været fokus på adfærd og
forandring af mind-set, for det handler jo om at
vi alle skal til at tænke i nye baner, og blive
bedre til at sortere vores affald.

Alene i HTK har man jo besluttet at borgerne
skal til at sortere i 7 fraktioner. Yvonne Marie
Nielsen, fra Team Affald i driftsbyen var med
den daglige leder Tina Faber fra Miljø- og
Energicentret på besøg hos modtagerklasserne i Charlotteager, og klasserne havde lånt
materiale til at fremstille genbrugspapir hos
Miljø- og Energicentret.

Fuglehuse, foderbrætter, foderautomater samt skræmmefugle.
Solcelledrevet radio/lygte (160 kr.)
Diverse svanemærkede rengøringsmidler i genanvendt emballage til konkurrencedygtige priser
(pant første gang 15 kr.)
Lokalt produceret honning fra
Bilauget (43 kr.)
Drikkeflasker med VE-logo (75 kr.)
Bæreposer i stof (5 kr.)
Sidste nyt.
Vi har fået et parti affaldsposer af mærket etradan, der, når man snører dem
korrekt, gør, at man undgår at svine sin
affaldscontainer eller udendørs affaldssæk til.
De sælges for 7 kr. pr. rulle.
(normalpris i Netto 10 kr.)

Meget mindre
spild i hverdagen.
Høje Taastrup
Boulevard 41
2630 Taastrup
Åbent hver dag
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Det går godt på reparationsværkstedet
-Nu er vi helt i bund med venteliste,
kan en tilfreds Jens Ole Gregersen
fortælle. Det er ham der koordinerer
opgaverne på MECs reparationsværksted.
Før sommerferien kunne man ikke
bare komme med sit elektronik og få
det repareret. men måtte på venteliste. Nu kan man aflevere det med det
samme og så max. 2 måneder senere
hente det igen. Det sker dog stadig - i
undtagelsestilfælde - at der går længere tid.

cialiseret sig i at reparere el-håndværkværktøj.
Der er en god stemning på værkstedet, hvor
de håber at MEC vil kunne overleve så de kan
fortsætte.

Elektronikværkstedet er delt i to: afdelingen for husholdningsudstyr såsom
espresso kaffemaskiner og robotstøvsugere og audio-afdeling såsom radio,
TV og musikanlæg.
Der er mest pres på den sidste afdeling, men vi gør hvad vi kan for at undgå at sætte folk på venteliste, fortæller
Jens Ole.
Derudover er der to folk, Michael S.
og Christophpher, der tager sig af
computere - herunder at hjælpe hjemme hos folk. Her er der mangel på arbejdsopgaver, så de må ind imellem
hjælpe til med andre typer reparationer på værkstedet.

Jørgen Gregersen er ny på værkstedet. Han
reparerer el-værktøj.

Som noget nyt har værkstedet fået
tilknyttet Jens Oles bror, Jørgen, der
også er folkepensionist. Han har spe-

Prisliste vedr. elektronikværkstedet
Uanset varens nypris tager vi 200 kr. i undersøgelsesgebyr. I de fleste tilfælde
indgår gebyret i hvad reparationen/undersøgelsen koster. 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
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Naturplanteskolen har sat gang i en crowdfunding
I Høje-Taastrup har vi en unik ven af selvforsyning og spiselige haver, nemlig Naturplanteskolen, der ligger på Stærkendevej
177 ved Hedehusene. Naturplanteskolen
har en venneforening, som nu har sat en
crowdfunding i gang. Dens projekt handler
om at danske have-ejere i bredeste forstand kan få mere mad, sundhed, natur og
liv ud af at nytænke planter og bede i forhold til det, der allerede er.
Forestil dig at gå rundt i din 100% spiselige
have og at din daglige indsats består i at
høste og nyde. Ingen vanding, ingen lugning (bortset fra en enkelt forårsdag om
året), ingen gødning. Haven er frodig,
smuk og i balance med sig selv. Du får det
bedre af at være der. Dine børn eller børnebørn elsker at bruge den til fordybelse
og smagsprøver. Dit køkkenbord bugner af
dit eget ny-plukkede grønt, bær og frugt,
der skal bruges til dagens måltider. Du kan
høste i haven næsten året rundt.
Det er sådan nogle haver, der er ambition
om som prototyper på Naturplanteskolens
arealer.
Bag Naturplanteskolen ved Hedehusene
står hortonom, forfatter og permakulturdedikerede Aiah Noack og hendes medarbejdere. Hun fortæller herom:
Den er startet i 2013 og der er allerede
over 400 forskellige spiselige planter i sortimentet. De indledende afprøvninger af kli-

marobuste spiselige bede er gået virkelig
godt, og med denne crowdfunding vil vi
bruge vores kræfter og erfaringer på at
skalere bede op til demohaver, som er
forberedt til klimaforandringer som ekstremt vejr, oversvømmelser såvel som
tørke, ud fra en tese om, at naturen er
den bedste samarbejdspartner og nærmeste allierede i at skabe balance, udbytte,
mangfoldighed og mad til alle. Vi dyrker
skovhaver, frugt og bærhaver, flerårige
køkkenhaver, spiselige blomsterrabatter,
nøddelunde, spiselige vandplanter og meget mere.
Friluftsrådet har lovet os støtte til etablering af en natursø, der skal bidrage til
større biodiversitet. Overskudsjorden fra
natursøen kan bruges til at etablere de
nye klimarobuste bed-systemer, hvor de
spiselige demohaver derefter kan etableres. For at sikre haverne vil vi også opsætte et dyrehegn omkring de nye bede.
Udenfor hegnet opsættes en foderstation,
så vildet i området ikke går sultent i seng.
De søger om 60.000,- kr. i støtte. Totalbudgettet er 250.000,- kr. hvor Naturplanteskolen selv lægger det meste i. Når haverne er en realitet, dannes netværket
Fællesskabshaven, som driver og høster
fra haverne. Man vil så kunne campere i
haverne, og komme på rundvisning og til
smagsprøvninger.
Læs https://
www.booomerang.dk/
projects/spiseligeklimarobuste-haver/
om crowdfundingen og
om hvordan Naturplanteskolen takker tilbage.

Der er åbent hver
weekend på Naturplanteskolen hen over vinteren.
Læs mere på naturplanteskolen.dk
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Salon Care – Grøn salon i Ishøj
Lige efter at Grøn Salon startede som
landsdækkende forening i 2008, meldte
Betina Tofteng fra Ishøj sig ind.

Hun var ikke et sekund i tvivl om, at det var
hendes fremtid. Hun havde været frisør i en
årrække, men havde haft den ene lungebetændelse efter den anden, og de seneste
par år havde hun været plaget af hovedpine.
Den konstante hovedpine gjorde hende træt
og sur hver aften.
Betina fortæller, at hun var nødt til at sige sit
job op uden at have noget andet på hånden.
Hun ringede til en veninde, som har en Grøn
Salon, København, for at tale med hende
om fremtidsmulighederne: ”Jeg var jo sikker
på, at jeg skulle være frisør, det er jo det jeg
er”, siger Betina. Det blev til beslutningen
om, at hun måtte starte for sig selv, så hun
fandt et hus i industrikvarteret i Ishøj og ind-

rettede sin salon der.
I Betinas salon, Salon Care, bruges kun produkter, som er godkendt til Grøn Salon. Dette
betyder at stoffer som egentlig er lovlige at
bruge i kosmetik, ikke findes i Betinas salon.
Alle produkter i en certificeret Grøn Salon skal
overholde nogle enkle, men strenge krav. Nogle krav der går videre end dem, som Danmark
og EU kræver.
Betina har ikke fortrudt det, tværtimod, fortæller hun, at hun siden hun blev certificeret Grøn
Salon ikke har haft lungebetændelse en eneste gang.
Salon i et industrikvarter
På mange virker der overraskende at der ligger en frisørsalon i et industrikvarter og ikke i
Ishøj Centeret eller på et hovedstrøg, men
kunderne kan sagtens finde Salon Care alligevel.
Nogle har været hos hende i årevis, andre
kommer fra alle omegnens byer, fordi de er
allergiske overfor kosmetik, eller simpelthen
ikke ønsker at udsætte sig selv for overflødig
kemi.
Betina fortæller stolt, at hun selvom der er
mange stoffer, hun ikke må bruge som certificeret Grøn Salon, kan lave de samme behandlinger, som enhver traditionel frisør.
Hun har dog fravalgt at lave krøller, fordi
”lugten af kemien gør mig direkte fysisk dårlig,
så det skal jeg ikke mere”.
Betina slutter med at sige: ”Den største tilfredsstillelse for mig er, at en kunde kan komme hos mig i butikken og ikke blive dårlig, når
hun går herfra. Det er en rigtig god fornemmelse.”
Du kan finde Salon Care på www.saloncare.dk

Det er Energitjenesten der - fra lokalerne i MEC koordinerer Grøn Salon-indsatsen fra 2019.
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Kommunen får travlt med affaldet
Inden udgangen af 2019 skal HøjeTaastrup kommune have fundet en affaldstransportør, der vil sørge for at få afhentet affald sorteret i seks fraktioner papir, plast, metal, glas, madaffald og
restaffald.
Inden da skal politikerne i enten januar
eller februar have vedtaget kommunens
affaldsregulativ. Altså hvilke krav skal
kommunens borgere opfylde, og hvilket
udstyr skal de sortere i?
I den forbindelse vil det også blive aktuelt,
at politikerne skal forholde sig til, hvordan
pap skal indsamles. Skal det indsamles
med storskraldsordningen, hvor det nemt
bliver vådt og ubrugeligt, eller skal der
være mulighed for indsamlingsudstyr til
det?
Når politikerne har taget stilling til disse
spørgsmål, skal det i en offentlig høring i
otte uger.

Når vilkårene for indsamlingen er kendt, skal
der laves udbudsmateriale, som affaldstransportører kan byde ind på med en pris.
I den forbindelse vil det være relevant om
kommunen stiller krav om at transporten skal
foregå med CO2-neutrale lastbiler - eks. baseret på biogas - eller om man går efter det billigste, nemlig at fortsætte med dieselvogne.
Sideløbende med kildesortering i haveboligerne, skal der også ske en styrkelse i etageboligerne, hvor man delvist er i gang med at sortere plast, metal og pap - men hvor man endnu
ikke er kommet i gang med at frasortere det
biologiske husholdningsaffald.
Helt centralt er det at borgerne inddrages i processen via informations– og borgerhøringer.
Hvis borgerne ikke føler sig hørt kan der meget nemt opstå modstand begrundet i den ekstra indsats øget sortering kræver. Hvordan
denne indsats kommer til at foregå vides p.t.
ikke. kai

Vi tager biernes egen medicin - Propolis!
Bierne er gået i dvale hen over vinteren, men det er Bilauget ikke. Onsdag
den 16. januar kl. 19-21 har de et interessant arrangement om propolis - den
der harpiksagtige substans, som bierne klistrer hele bistadet ind i.
Men det er værd at samle propolis ind, for
det er mindst lige så værdifuldt som honning. I disse år er der en øget opmærksomhed på de positive egenskaber ved
propolis i forbindelse med sygdomsbehandling og egenskaberne ved den danske rå propolis er at foretrække i forhold til
den udenlandske oprensede, som oftest
er at finde i detailhandlen.
Propolis gemmer imidlertid stadig på
mange hemmeligheder, men med den
viden vi har i dag kan biavlere gøre erfaringer med indsamling og den første behandling frem mod et salgbart produkt.
Aftenen vil dels byde på oplæg om propo-
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lis og dets positive egenskaber og dels en
workshop, hvor deltagerne vil prøve at lave
nogle produkter med propolis.
Arrangementet er i første omgang rettet mod
medlemmer af bilauget, men andre biinteresserede er også velkomne.
Tilmelding kan ske via kai@mec-ht.dk.
PS. Bilaugets skolebigård flytter til foråret
væk fra Øtoftegaardsvej og til Ansgar Kirken
i Hedehusene.
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Alle børn cykler
At cykle giver børn frihed, oplevelser og selvtillid og en daglig cykeltur til og fra skole giver sunde børn, der lærer bedre i skolen.
Tirsdag den 23/10 fejrede vi den nye vinderklasse i dette års Alle Børn Cykler kampagne. I
år løb 3.a. fra Torstorp skole med sejren, da de toppede med flest cykeldage i alt 287 dage. Det er 23 elever, som har cyklet alle skoledage og i weekenden. Det er selvfølgelig ikke sket uden opbakning fra forældre og lærere, som har været solide rollemodeller. Det er
12. gang at pokalen overrækkes, og det sidste års tid har pokalen været på Fløng skole.
Borgmesteren bød velkommen i Byrådssalen
tirsdag den 23/10 klokken
10, hvor 3.a. iført cykelhjelme fik overrakt pokal, og
en check på 2.000,- kroner
fra Vestegnens Trafiksikkerhedsråd. Cyklistforbundet Vestegnen var også
forbi for at fejre vinderklassen og formanden, Christina Saadbye belønnede
klassen med medaljer og
fortalte lidt om, hvorfor det
er
vigtigt at sætte cyklisme på
skoleskemaet. Arrangementet sluttede med et gruppebillede af alle i Byrådssalen.
Det er Miljø– og EnergiCentret der oprindeligt tog initiativ til den lokale markering af børnenes cykelindsats. tf

Cykler og sundhed hænger sammen
Torsdag den 7. marts kl. 18.00 er der
generalforsamling i Cyklistforbundet
Vestegnen i Kulturcentret på Poppel Allè
12.
Ved denne lejlighed er de involverede
vestegnskommuner (Albertslund, Høje
Taastrup, Glostrup, Vallensbæk og Ishøj) inviteret til at sende en politiker, der
har sundhed som sit interesseområde.
Cyklistforbundet vil sætte "cykling og
sundhed" på dagsordenen, og ønsker
derfor at have et panel med kommunale
repræsentanter, der hver især kort skal

fortælle om, hvordan de betragter cykling
som en del af deres sundhedspolitik, og
derefter gå i dialog med mødedeltagerne og
hinanden.
Håber er dermed at bidrage til, at vi i fælles
interesse får sat cykling mere i fokus. Det
vides jo at cykling også kan yde et væsentligt bidrag i forhold til at fremme borgernes
sundhedstilstand— når de altså bruger deres cykler.
Man kan læse mere om den lokale afdeling
af Cyklistforbundet på facebook-siden
”Cyklistforbundet Vestegnen”.

Transport

Sikker skolevej i og omkring ny skole i
Nærheden.
Hedehusene skole har de sidste mange uger arbejdet med temaet trafik, især omkring den nye skole i Nærheden. Mange flotte projekter
blev præsenteret, og alle 6. klasser havde arbejdet ihærdigt med emnet. De har haft besøg af formanden for Cyklistforbundet, Christina
Saadbye, som var forbi for at høre om de forskellige løsninger til en
sikker skolevej omkring Nærhedens skole. Hun tog en del billeder, og
var meget positiv over det hun hørte og så.

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 og torsdag i formiddagstimerne.

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

Susanne Frantzen

Lukkevagt

Tirsdag kl. 13-17 (december med)

Knud Anker Iversen

”konsulent”

Når Tina ringer

Ellen Sassersen

Hjælp med tage telefon, passe pakkeshop, tage imod besøgende o.l.

Onsdage kl. 9-12

Alice

Telefon, pakkeshop, gæster

Mandag 9.30-13

Bente Holtz

Praktikant i forkontoret

Alle dage

Navn

Funktion

Hvornår er de her?

Ejner Stutemeyer

Ansvar for værkstedsdrift

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

Tom Christensen

Hjemmeservice primært

Aftales telefonisk

Michael Stenander

PC-reparation + IT-hjemmeservice

Tirs og tors kl. 11-16

John Pallesen

Symaskinereparation

En gang om ugen ca.

Faruk Bygmeti

Symaskinereparation

Mest om lørdagen

Christophpher Lindebjerg

PC-reparation

Tirsdag og torsdag kl. 7.30-12

Jens Ole Gregersen

Elektronikreparation

Hver mandag kl. 12-16, onsdag kl. 13
-16

Torsten Michaelis

Elektronikreparation

Onsdag og torsdag kl. 12.30-15

Arne Hede Jørgensen

Elektronikreparation

mandag kl. 12-15

Hans Jespersen

Elektronikreparation,energivejledning

Onsdag kl. 13-17

Steen Brian

Elektronikreparation

Alle dage

Jørgen Gregersen

elektronikreparation

Mandag

Aage Andersen

Diverse hjælp

Nærmest hver dag

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), Dianna Haumann ,
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
december 2018 - marts 2019
Onsdag den 30. januar kl. 18.00:

Fredag den 28.
december kl 1415:
Nytårstaffel i MEC.
Vi skåler i champagne og ønsker
hinanden godt nytår.

Onsdag den 16.
januar kl. 19.00:
Bilauget har et arrangement om propolis på Hedehusene Station. Tilmelding nødvendig
til kai@mec-ht.dk.

Vegetaraften i Værestedet Paraplyen,
Kingosvej 34 i Taastrup. Efter spisning
vil formand i Bilauget
Henrik Ruø Jensen
fortælle om de farer
som bierne er udsat
for. Pris 40 kr. Tilmelding til Knud Anker
via kai@mec-ht.dk.

hed og cykling. Kulturcentret, Poppelalle
12 i Taastrup.

Kommende klimamøde i starten af det
nye år, den endelige
dato kendes ikke
endnu. Arrangementet vil finde sted i
Taastrup Medborgerhus, så hold øje med
Torsdag den 31. ja- vores FB side og
nuar kl.17-19: Agen- hjemmeside.
darådet holder møde
på Rådhuset.
Torsdag den 7.
marts kl. 17.30: Cyklistforbundet holder
generalforsamling
med tema om sund-

MEC holder åbent torsdag og fredag kl.
9-17 imellem jul og nytår samt
lørdage mellem 10-14
Vi ønsker alle en glædelig jul
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 med støtte fra
Høje-Taastrup kommune,
deltagelse i diverse
projekter, en række lokale
boligselskaber, HøjeTaastrup Fjernvarme samt ved at løse konkrete miljøopgaver efter regning.

