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

MEC samarbejder med kommunen om aktivt 
at bidrage til at små- og mellemstore virksom-
heder kan reducere deres CO2 aftryk og få en 
grønnere bundlinje. ”I processen er det vigtigt 
at gøre det konkret og målbart for de små og 
mellemstore virksomheder, så de kan se at det 
nytter at handle, både i mindre eller større 
skala. Vi tilbyder projektet til en række virk-
somheder i kommunen”, siger Centerchef Tina 
Faber, MEC.   

Der er i alt plads til 13-15 lokale virksomhe-
der 
MEC er den primære udførende part i kommu-
nen, hvor Høje-Taastrup Kommune understøt-
ter med at udpege relevante virksomhe-
der.  Projektet kører over en periode på 3 år, 
og MEC har allerede samarbejde med 3 virk-
somheder. ”Vi vil rigtig gerne i kontakt med 
virksomheder, der har lyst og mod til at tage 
skridtet videre og vi hjælper jer hele vejen”, 
udtaler Tina Faber, Centerchef i MEC. 

Formidling og forankring 
MEC står i samarbejde med Erhvervsforum og 
relevante kommunale aktører parate til at 
kommunikere projektets tilbud ud til lokale 
SMV'er. Organisationen Gate21 understøtter 
MEC med produktion af kommunikationsma-
terialer og lignende. 

Hvis I er interesseret i at høre nærmere, kan I 

kontakte udviklingskonsulent Dorthe Bach 

Egemose Agger på dorthe.b.e.agger@mec-

ht.dk eller centerleder Tina Faber 

på tina@mec-ht.dk 

 

 

v/Tina 

Inspireret af Nytårskuren? Få 

hjælp til en grønnere omstilling 

Connie Hedegaard var på besøg i et fyldt Taastrup 
Teater og Musikhus torsdag den 16. januar 2020 
ved dette års nytårskur for det lokale erhvervsliv.  

Hun gav et inspirerende oplæg og fortalte om 
verdens store klimaudfordring, og hvordan vi kan 
bruge FN´s verdensmål til at nå i mål med en 
grønnere omstilling.  

Hun lagde vægt på, vi skal handle nu, både som 
privatperson og som virksomhedsejer. Handling 
er påkrævet  for at bekæmpe klimaudfordringen, 
og sikre, at vores børn overtager en verden, som 
er i balance.  

Hun understregede, at bæredygtig forretningsud-
vikling godt kan være en god forretning, og der-
med give en bedre bundlinje, hvis vi er nytænken-
de og bruger den nye teknologi smart. Nu er der 
hjælp at hente til at komme skridtet nærmere den 
grønne omstilling i små og mellemstore virksom-
heder. 

Miljø og EnergiCentret i Høje-Taastrup (MEC) er 
partner i et stort EU-projekt: Bæredygtig Bund-
linje 2.0 – om grøn omstilling 

 

 

https://www.gate21.dk/
mailto:dorthe.b.e.agger@mec-ht.dk
mailto:dorthe.b.e.agger@mec-ht.dk
mailto:tina@mec-ht.dk
https://mec-ht.dk/?p=42404
https://mec-ht.dk/?p=42404
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AFFALD i Høje-Taastrup 

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) 

  

Medlemskab:  

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. juni 2020 

 

Næste udgivelse:  

 15. juni 2020 

 

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 

 

Vi skal vente til 1. januar 2022, før 
kommunens borgere kan være med 
i en tidssvarende affaldsindsamling! 
I starten af ”nullerne” var vores om-
råde faktisk godt med i trenden om 
genbrug og sortering. Til haveboli-
ger kom der komposteringsbehol-
der, sortering af glas og papir, samt 
frekvenshyppig storskraldsindsam-
ling. Men siden er det gået i stå.  
Vi ser nu ud til at blive den sidste 
kommune med omfattende kilde-
sortering. Det vi indførte for 20 år 
siden batter ikke nok.  
Den nye ordning betyder, at borger-
ne skal sortere deres affald i syv 
fraktioner: Madaffald, restaffald, 
pap, papir, plast, glas og metal, og 
dertil farligt affald. En ganske fin 
opdeling og med passende antal 
plastcontainere (to fraktioner deler 
en beholder). Indsamlingsfrekven-
sen er tilpasset årstid (madaffald og 
restaffald hentes hver anden uge 
vinter og hver uge sommer af hen-
syn til lugt) og tilpasset mængde, 
metal og glas kun hver fjerde uge. 
Udbuddet for en ordning med start 
1. januar 2021 gik om, blandt andet 
fordi det blev for dyrt. 
 
Borgmester Michael Ziegler udtaler 
til Taastrup Avis, at der simpelthen 
var bygget for mange ting og para-
metre ind i opgaven, som man skul-
le byde ind på, og så ender man 
med nogle høje bud. Så nu forenk-
ler vi det, og prøver at sende det i 
udbud igen. Fra MEC håber vi ikke 
at forenklingerne går på kompromis 
med, at skraldevognene kører på 
biogas. COWI siger godt nok i en 
rapport, at det bliver 16% dyrere 
med kørslen, men kørslens prisan-
del af vores samlede affaldsregning 
er lav, så det er måske en fordyrel-
se på 2% af den samlede regning. 
Det bør vi nok have råd til i klima-
regnskabet.  
 
 
 

Affald og klima 
Den gode affaldshåndtering gik i 
stå, fordi som Ziegler sagde, "Vi 
kan jo ikke være i spidsen med 
alt". Underforstået at vi er i spid-
sen med klimatiltag, og så kan vi 
godt tillade os at være bagud med 
affaldshåndteringen. En manglen-
de ambition der truer kommunens 
klimarenomme. 
MEC ser selvfølgelig gerne, at 
sorteringen, indsamlingen osv. 
bliver så simpel som mulig, men vi 
har været bagefter i mange år, så 
prisspringet vil uanset, hvordan 
det organiseres, synes at være 
stort. Vi opfordrer til, at der er en 
debat om, hvilke forenklinger og 
reducerede krav, der lægges ind i 
det nye udbud. Vi må godt være 
ambitiøse i Høje Taastrup, men 
ambitiøse på en forpligtende må-
de. 
 
v/MPS 

    

   

 
I Italien er man på gadeplan gan-

ske godt med – bedre end her i 

Taastrup. På billedet til venstre 

ses MEC’s formand afprøve kon-

ceptet i Verona med sortering på 

gadeplan i 3-4 fraktioner. 



 

 

PROFIL 

Allan Tang Petersen  

Siden september har Allan været en fast 

del af reparationsteamet.  

Han er -  som de fleste på værkstedet - 

gået på pension (71 år), og så var der lige 

mandag ,hvor der ikke var noget i kalen-

deren. Den kunne passende bruges på at 

reparere elektronik.  

Allan er pensioneret gymnasielærer hvor 

han bl.a. var IT– og audio-vejleder. Det 

var altid ham som kollegaerne kontaktede 

når teknikken drillede.  

Det ligger således ikke fjernt for Allan at 

skille ting af, og se hvad der gemmer sig i 

”indmaden”.  

Derfor var han på udkik efter et sted, hvor 

han kunne få sine lyster styret, og det 

mente hans ven Jørgen Gregersen (der 

også er frivillig på værkstedet), at han 

kunne her.  

 

Allan hygger sig med at få tin-

gene til at fungere. ”Tit er det 

bare en bagatel, som en løs 

ledning, der er problemet”. Han 

har en ganske høj score med at 

få tingene til at fungere.  

Han er rigtig glad for at være en 

del af teamet, hvor man hjælper 

hinanden. ”Der er en god og 

hyggelig ånd”, som han siger.  

Vi har at gøre med en meget 

aktiv pensionist,der bl.a. dyrker 

bordtennis og badminton gen-

nem Roskilde Ældrecenter.  

Det er også som frivillig i Roskil-

de Ældrecenter at han, - og 

hans kone er frivillige på Roskil-

defestivalen, hvor de sikrer, at 

genbrugelig emballage kommer 

i cirkulation igen. Og så får Al-

lan mulighed for - uden for vag-

terne - at dyrke sin mangeårige 

passion for rockmusik.  

Det er en sammenbragt fami-

lie, han er en del af. Han har 

været gift med Anne Tang 

siden 1994, hvor de hver med-

bragte to børn. I dag har de til 

sammen 11 børnebørn, og det 

første oldebarn kommer til au-

gust. Familien og familielivet 

har en stor plads i Allans liv - 

såvel i hverdagen som i ferier-

ne. Senest på en skitur til Italien 

og så ellers i sommerhuset ved 

Nykøbing S.  

Allan glider meget fint ind i tea-

met og er et værdifuldt aktiv for 

stedet.  

 

kai 
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VOR EGEN VERDEN 

Mandag den 30. marts kl. 19.00 af-

holdes ordinær generalforsamling i 

foreningen ”Miljø– og EnergiCen-

tret”. Mødet vil foregå i MECs lokaler 

på Høje Taastrup Boulevard 54. 

Generalforsamlingen har følgende 

dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Valg af referent 

3. Bestyrelsens Beretning 

4. Godkendelse af regnskab og 

budget 

5. Behandling af indkomne forslag 

til bestyrelsen. NB: Indkomne 

forslag skal være os i hænde 

senest den 16/3. 

Indkaldelse til generalforsamling i MEC 
6. Valg af bestyrelse og sup-

pleanter. På valg til bestyrel-

sen er : Mads Peter Schrei-

ber, Bodil Josephsen, Mo-

gens Jørgensen og Ejner 

Stutemeyer. Suppleanter på 

valg i 2020 er: Martin Brønd-

sager, Bjarne Bertelsen og 

Jens Klarskov. 

7. Valg af revisor 

8. Evt. 

I år er det frivillig konsulent Knud 

Anker Iversen, som er dirigent og 

den eksterne oplægsholder er 

Anders Riemann, der er ved at 

starte sin bæredygtige virksom-

hed ”Nordic Harvest” op her i Hø-

je Taastrup. Læs mere herunder. 

Præsentation af Nordic Harvest konceptet 

 
Det er ikke en løsning at blive ved med at fælde skov. Økologisk landbrug kan ikke 
producere flere fødevarer end industrielt landbrug. Hvorfor ikke udnytte at jordens 
befolkning koncentreres i byerne, så det bliver naturligt at fødevareproduktionen og-
så foregår i byerne.  
 
Nordic Harvest vil gøre op med den traditionelle tankegang og tilfredsstille forbruge-
rens efterspørgsel ved at skabe et udbud af velsmagende og næringsrige fødevarer 
produceret efter de højeste standarder, hvad angår bæredygtighed og fødevaresik-

kerhed. 
 
Urban farming 
Såkaldt ‘urban farming’ 
er ifølge nogle vejen 
frem, hvis en voksende 
global og i særdeleshed 
urban befolkning skal 
kunne brødfødes. Det 
handler om at bringe 
landbruget ind til byen. 



 

 

VOR EGEN VERDEN 

Reparationsværkstedets CO2-besparelse 2018/2019 

Reparationsværkstedet har flere forskellige funkti-
oner, men en stor del af arbejdet består i vellykke-
de reparationer, hvor apparatet igen kommer til at 
virke godt. Det kan være mindre apparater, f.eks. 
hårtørrer, hovedtelefoner eller en lille radio.  
Af lidt større apparater indleveres en del plade-
spillere, pc’er og mindre køkkenmaskiner. De sto-
re og tunge apparater er bl.a. symaskiner, støvsu-
gere, spolebåndoptagere, røremaskiner og kaffe-
automater.  
En mindre del af reparationerne kan af forskellige 
årsager ikke lade sig gøre, f.eks. hvis en reserve-
del ikke kan fremskaffes. 
 
 
 

En optælling af vellykkede reparationer i lø-
bet af året fra oktober 2018 til oktober 2019 
viser ca. 370 reparationer med en vægt på 
ca. 1.586 kg.  
 
CO2-indholdet til fremstillingen af apparater-
ne regnes til 12.688 kg CO2. 
 
CO2-indholdet i reservedelene  
regnes til 256 kg CO2. 
 
CO2-indholdet i driften af reparationsværk-
stedet regnes til 3.700 kg CO2. 
 
CO2-besparelsen ved reparationerne er: 
8.732 kg CO2. 

Lørdag den 8. februar mellem 10-14 afholdt MEC både åben reparationscafé og store om-
rokeringsdag i forkontoret. Mange frivillige var denne dag mødt ind for at hjælpe enten i 
værkstedet eller i forkontoret. Vi har flyttet om, så der igen er salg af brugt elektronik til 
favorable priser i forkontoret. Heidi og Tina sidder nu bagest i lokalet 

Torvedage på Axeltorv 2020 
 
Så nærmer sig tiden, hvor vi igen skal starte torvearrangementerne på Axeltorv i Taa-
strup. Det sker med start fredag den 3. april mellem 09.00 - 17.00. 
 
Også i år vil der være mulighed for at gøre en god handel på Axeltorv, hvor man kan kø-
be fisk, ost, grøntsager, blomster, vin, frø med mere hver fredag fra april til september. 
Kom glad! 
 
Som noget nyt har man valgt at aflyse optræden på torvets scene den første fredag i må-
neden, da musikken ofte er til gene for handelsboderne på torvet, som kan have svært 
ved at tale og betjene deres kunder, hvis der høj musik på pladsen. 
 
Det er Handelsstandsforeningen Taastrup Bymidte, der står for Torvedagene på Axeltorv.  

 
 
 

Åben reparationscafé og arbejdslørdag kombineret, den 8. februar  2020 
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Udspil og medspil 

Ren by tyvstarter 
 
Det var i 2005 vi for første gang gennemførte en Ren By aktion. Det er således det 16. 
års aktioner, vi starter i år.  
Normalt starter Ren By aktionen i forbindelse med den store landsindsamling af affald, 
som DN står for. Sådan er det ikke i år. Vi kan ikke vente med at gå i gang til søn-
dag den 26. april hvor 
indsamlingen i år er be-
rammet til.  
 
Derfor vil der allerede 
onsdag den 25. marts 
kl. 17 være indsamling 
af affald med udgangs-
punkt fra Miljø– og Ener-
giCentret.  
Samme dag kl.15 rykker 
de i Fløng med start fra 
REMA 1000.  
 
 
Her ses de fleste af 
dem, der var med til Ren 
By-julefrokosten i 2019. 

Nytårstaffel på MEC 

Lørdag den 4. januar afholdt MEC traditionen tro nytårstaffel for medlemmer, 
ansatte, bestyrelse og frivillige af huset. Mere end 30 lagde vejen forbi MEC 
mellem 14.00 og 15.00 og smagte på bobler og dejlig kransekage, som også i år 
var fremtryllet af Heidi. Formanden, Mads Peter Schreiber, holdt sin nytårstale, 
og Tina Faber fik 
sagt et par bevægen-
de ord og takket alle 
for deres indsatser i 
det daglige.  

 

 

Dagen blev afsluttet 
med et gruppefoto for-
an MEC, hvor Kim lag-
de kamera til.  



 

 

Udspil og medspil  

 

Invitation til ”Åbent Biotopia” i Albertslund  
 

Som et led i at få skabt kendskab og interesse for at styrke biodiversiteten i Hak-
kemosen og samtidig få familien med ud under åben himmel, vil MEC gerne i 
samarbejde med kommunens naturvejleder Thomas Gyalokay og Agendacenter, 
Albertslund  invitere interesserede borgere i kommunen ud i naturen. Vi mødes i 
Albertslund Biotopia mandag den 18. maj til en snak om mere natur i byen, og 
hvordan man kan være med til at styrke biodiversitet lokalt og samtidig være 
sammen som familie. Programmet er stadig under udarbejdelse, men tid og sted 
vil blive meldt ud på MECs FB og hjemmeside samt i lokalavisen, når vi nærmer 
os arrangementet. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.  
 
v/ Tina 

Tonny Madsen er gået bort 

Tonny Madsen døde kort før jul 76 år 
gammel.  

Tonny var et meget engageret men-
neske som var involveret i et væld af 
foreninger. Således havde vi også i 
MEC glæde af Tonny og Dory.  

Det var dem der sørgede for at vi 
kunne samle dåseringe, da de sør-
gede for at de blev solgt og at Inner 
Wheel fik penge til deres arbejde 
med at hjælpe mennesker i Thai-
land, der havde mistet et ben.  

Tonny og Dory var også gennem en 
årrække aktive i Ren By-initiativet.  

Derudover var Tonny en vigtig drift-
kraft i at sikre at det praktiske funge-
rede omkring Farmers Market og se-
nere Axeltorvsarrangementerne.  

Tonny var medlem af Agendarådet 
og Skovrådet hvor han sad som re-
præsentant for Friluftsrådet.   

Der er således mange gode grunde 
til at også vi savner Tonnys glade og 
hjælpsomme væsen.   

 

Tonny blev bisat fra en propfyldt Taa-
strup Nykirke i starten af januar.  

Æret være Tonnys minde.  



8  

 
Udspil og medspil  

  
  
 
  
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

Ensomhed, en underlig størrelse, som 

vi danskere helst ikke taler om. Antal-

let af ensomme i DK er støt stigende 

indenfor alle aldersgrupper, men i 

Strøby på Stevns på Mændenes Mø-

dested tager man hånd om hinanden 

og glemmer ensomheden for en 

stund. Mændenes Mødested (MMS) 

blev stiftet i 2015 i en tidligere Hus-

flidsskole. Husets ildsjæl, Morten 

Beck leder stedet på frivillig basis og 

projektet blev hans redning. Morten 

måtte grundet sygdom vinke farvel til 

jobbet gennem mange år, men mulig-

heden for at drive dette sted, gav ham  

livsmodet tilbage. Stedets årlige drift 

på 40.000,- findes gennem salg af 

borde– bænkesæt til daginstitutioner, 

årligt tilskud fra kommunen, fonde og 

kontingenter. Der er mere end 100 

Torsdag den 23/1 2020 gjorde TrygFon-
den det muligt for mændene på MECs 
reparationsværksted at komme på tur til 
Mændenes Mødested på Stevns. Dette 
sted ligner på mange måder hverdagen 
på MEC, hvor vi lover masser af dejligt 
selskab og gode råd fra andre ældre 
mænd i 60+ segmentet.  
Mødestedet var rummeligt og hjerte-
varmt. Vi blev inviteret på kaffe og kage, 
medens Morten kort fortalte om huset. 
Derefter fik alle en rundvisning og fik set 
både have, petanque bane, og træværk-
stedet, hvor der flittigt bliver produceret 
trækuglepenne, skåle osv. 
Efter besøget sluttede vi dagen af i Karls-
lunde med en dejlig frokost på Korporals-
kroen. 
 
Du kan læse mere om Mændenes Møde-
sted her: facebook.com/mmstevns2015  

 

Besøg på Mændenes Mødested i Strøby 

 

https://www.facebook.com/MMStevns2015/?__tn__=K-R&eid=ARD9KF37uy5JT--DUQnSk7oKx1KbOgqbS6_2QULk7YKyVJp2267NH0d9R8pFEExGI3YmBjNgNWdl-W1g&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAmYxAGD--Zoe3uk3X_SQNXul6Qz1XEABNPkRSgIKc6bPfTyQrg86xdh9Dn0d7zqrusyttU6yk1iHSqkEJSkQytIzk_


 

 

Grøn salon 

v/ Johan Galster 
Aftonbladet i Sverige bragte i januar hi-
storien om en dame, Ingela fra Södertäl-
je, som ville farve sit hår til julefesten. 
Hun købte en hårfarve i en dagligvarebu-
tik. Der stod ”brun henna” på pakken. 
Henna er en plantefarve som i Indien 
bruges til maling på huden, og som hår-
farve giver den rødt hår. ”Brun henna” er 
så tilsat andre stoffer for at kunne give 
en rød farve.  
Om aftenen begyndte øjnene at klø, og 
dagen derpå havde det spredt sig til hele 
ansigtet. Ingela søgte akut hjælp og fik 
tre forskellige slags allergimedicin, som 
ikke hjalp. Til sidst blev hun indlagt i syv 
dage. Da hun kom hjem, var huden øde-
lagt, og hun havde stort set mistet synet 
på det ene øje. I realiteten var hun ikke 
langt fra at få anafylaktisk chok og dø. 
 

Hvad var der sket ? 
Aftonbladet konstaterer blot, at der er 
tale om ”henna”, og Ingela siger, at hun 
aldrig mere skal bruge hennafarve. Det 
er også klart nok, at hun skal passe på, 
for hun har fået sig en livsvarig og livsfar-
lig allergi, men den har intet med henna 
at gøre.  
På fotoet viser Ingela den anvendte far-
ves emballage. Det er ”Brown Henna” fra 
firmaet Diamond i Indien. På Diamonds 
hjemmeside kan man læse om denne 
farve, at den en permanent og dækker 
gråt hår. Og nu har vi for-
klaringen: Henna er en 
naturlig og særdeles 
uskadelig hårfarve, men 
for at gøre henna mørk er 
der tilsat et andet stof, 
med stor sikkerhed enten 
p-phenylenediamine eller 
toluene-2,5-diamine med 
populærnavnene PPD og 
PTD. 
Disse to stoffer er lovlige i 
hårprodukter, også i EU. 
EU’s videnskabelige ko-
mite beskriver dem som 
”ekstremt allergifremkal-

dende”, og deres effekter kan være livstruen-
de. 
Ingela faldt for et gammelt trick: Mange hår-
farver, der sælges som naturlige og planteba-
serede, indeholder PPD eller PTD. Hvis du 
ser en hårfarve, hvor der står ”dækker gråt 
hår” eller ”permanent farve”, så indeholder 
den næsten altid stofferne PPD eller PTD. 
Prøv selv at tjekke efter i nærmeste helsekost 
– her vil du ofte finde den slags ”naturlige hår-
farver”. En del mellemøstlige grønthandlere i 
Danmark foretager også ulovlig import og vi-
deresalg af hårfarver, præcis som dem der 
ramte Ingela. 
Prøv også at se på ingredienserne i de kemi-
ske hårfarver i dit supermaked. Her vil du og-
så finde p-phenylenediamine eller toluene-2,5
-diamine.  
 

Hvad kan man gøre? 
Hvis du vil farve hår hjemme, så køb kun 
plantefarver, men tjek at du er helt sikker på, 
at der kun er plantefarver i. 
Hvis du får farvet hår hos frisøren, kan du stil-
le samme spørgsmål. Spørg til PPD og PTD. 
Du kan bruge en certificeret Grøn Salon. Her 

er du 100 % sikker på, at der aldrig bliver 

brugt hårfarver med PPD eller PTD. 

 

MEC er sekretariat for Grøn Salon 

En hårfarve fra købmanden gik helt galt 
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Udspil og medspil 

Emballagen bliver mere bæredygtig 

Regeringen ønsker en mere bæredygtig 
emballage i e-handlen - og det betyder 
at al forsendelsesemballage skal være 
mere bæredygtigt fremover. For MEC 
betyder det at PostNord er klar med bæ-
redygtig emballage. I arbejdet med at 
reducere CO2 udledningen fra pakker og 
breve, introducerer PostNord inden læn-
ge en ny miljøvenlig emballage som kan 
genbruges op til 30 gange. 
PostNord er stadig i opstartsfasen, og 
udvikler stadig på konceptet. Hvis dan-
skerne tager godt imod emballagen er 
planen at man vil indføre et pantsystem, 
hvor man på samme måde, som man 
kender det fra flasker kan pante embal-
lage og motivere til en høj andel af gen-
anvendelse. Det betyder at man som 
modtager af en pakke kan aflevere den 
brugte emballage ved at putte den i en 

rød postkasse eller indlevere den på det 
lokale posthus, hvor emballagen efter et 
hurtigt kvalitetstjek bliver sendt tilbage i om-
løb.  
MEC er i øjeblikket ved at undersøge hvor-
når vi vil kunne tilbyde den nye form for em-
ballage hos os. 
Siden 2009 har PostNord mere end halveret 
deres CO2-udledning pr. pakke fra lidt over 
800 gram til under 300 gram. I dag kan der 
sendes 36 pakker, der vejer 2 kilo, for den 
samme miljøbelastning som produktionen af  
én 250 grams hakkebøf.  
 
 
 
v/Tina 

Veganeraftner i ”Moems” 

Veganeraftnerne, som vi i MEC, var 
med til at starte i regi af Cafe Paraply-
en, fortsætter nu på bedste beskub i 
”Cafe og velværehuset Moems” ved 
Hedehusene Station.  
 
De gennemføres som månedlige arran-
gementer, og foreløbig har der været 
(tre), hvor der hver gang har været ca. 
25 gæster og hvor maden har været 
god og blevet rost.  
 
Næste gang vil være onsdag den 18. 
marts kl. 18-19. 
Det koster 99 kr. at spise med. Penge-
ne skal betales forud på mobilepay 
29202641 
 
Find Moems på FB og se alle de andre 
arrangementer og aktiviteter som stedet 
har, herunder Banko. 

Deltagere  ved spisningen i december 
2019 



 

 

Udspil og medspil 

Naturplanteskolen er klar til ny sæson 

Naturplanteskolen (NPS) , der ligger på Stærkendevej 177 ved Hedehusene, har 

sæsonstart lørdag den 4. april kl. 11-17.  

Naturplanteskolen startede i 2013 fra bunden på en almindelig, monoton græsplæne. 
Der er på de snart syv år sket ufatteligt meget. Her skal blot nævnes noget af det vigtig-
ste:   

• - De har over 500 slags spiselige urter, blomster, grønsager, buske,og træer i sor-
timentet (varierer lidt med årstiden) 

• - en spiselig have med klimarobuste bede med bl.a. flerårige grønsager, der klarer 
sig fantastisk ved både en regnfuld sommer og en bragende tør og solrig sommer 

• ekspertise vedr. perma-havedesigns 
• en forening med 100+ medlemmer bestående af frivillige og støttemedlemmer 
• medlemskab af en eksklusiv klub af permakulturcentre, der formidler veje til natur-

venlig og bæredygtig livsstil og øget selvforsyning 
• masser af dejlige kunder året rundt 
• masser af forskellige vilde bier, guldsmede og insekter der bestøver vores blom-

ster 
• masser af fuglestemmer og flere ret sjældne fuglearter der gæster og yngler her 
• De holder rundvisninger, kurser, workshops, foredrag og skriver artikler og har 

udgivet den første bog “Fantasilater – eventyrlige blomstersalater”.  
• De sælger skønne friske appelsiner. 
 
 
Læs mere om det spændende sted på 

www.naturplanteskolen.dk.  
 
 

Energitjeneste-status  

Pr. 1. april 2020 vil EnergiTjenesten Øst og Energitjenesten Jylland-Fyn markedsføre 
sig samlet under navnet EnergiTjenesten DK. EnergiTjenestens hovedside og andre 
kommunikationskanaler ændres pr. 1. april, således at det fremgår at der kun er én 
EnergiTjeneste. Ann Vikkelsø og Tina Faber er opsagt pr. 31.3. 2020. Birgit er ligele-
des opsagt pr. 30. juni 2020. Det er planen at opgaverne fremadrettet laves i partner-
skab med enten andre rådgivere, kommuner eller provstier. Kontorplads bibeholdes på 
MEC, med mulighed for at holde møder og have adgang til fleksibel arbejdsstation.  
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Udspil og medspil 

Brøndby kommune har taget et friskt initiativ. 

De tilbyder deres borgere nyttehaver, der er 

så store, at de helt eller delvist vil kunne forsy-

ne sig selv med de nødvendige grøntsager 

hen over året.  

Her har man siden 2015 haft 6 ha jord, som 

man udlejer til kommunens borgere i lodder a 

160 m2. På hvert lod må bygges et redskabs-

skur på 16 m2, som altså ikke må bebos. Der 

er tilført vand, men ikke strøm.  

Borgerne skal betale 1860 kr. om året. Hvis 

man er efterlønner eller pensionist er prisen 

1068 kr.  

Kommunen har 396 nyttehaver fordelt over 7 

steder i kommunen. De har en projektansat 

medarbejder der har kontakten til  havelejer-

ne.   

Havemedarbejderen hedder Mark Henchyl : 

”Det har først og fremmest været i forhold til at 

håndtere affaldssortering og forebygge, at der 

kom rotter, som jeg har skullet håndtere. Min 

vigtigste opgave er at lytte og give plads, men 

samtidig sikre at reglerne overholdes.  Så har 

jeg den direkte forbindelse til Vej og Park-

forvaltningen, og kan således åbne døre, der 

ellers ikke åbnes. Jeg er blevet taget rigtig 

godt imod og kan se, at det gør en forskel, at 

der er en lidt uden for det hele, som man 

kan kontakte.”  

Projektet hviler ikke økonomisk i sig selv. 

Betalingen for haverne dækker ikke de 

faktiske udgifter. Alligevel er der ikke slin-

ger i valsen fra kommunens side. Der er 

så mange sidegevinster for kommunens 

borgere, at det ikke kan gøres op i penge.  

Adskillige kommer ud af deres ensomhed 

og indgår i et fællesskab. Havernes grønt-

sager giver et økonomisk tilskud til men-

nesker, der kan have problemer med at få 

økonomien til at hænge sammen. Der er  

positive sundhedseffekter for mennesker, 

som kommer ud i naturen og får rørt sig.  

Miljøet har også godt af det, idet en ræk-

ke Brøndby-borgere ikke skal have deres 

fødevarer hentet langvejs fra. 

Det er mere end 20 år siden, at haverne 

er blevet etableret, og der er da forhold, 

som man ville lave anderledes i dag, fast-

slår Mark, der stiller sig åben over for en 

dialog, hvis vi i Høje-Taastrup vil drage 

nytte af deres erfaringer.   

Flere nyttehaver - mere selvforsyning  

Der er en række sidegevinster ved at have nyttehaver tæt på hvor borgerne 
bor - sundhed, fællesskab, selvforsyning…. 



 

 

Udspil og medspil  

Med fokus på verdensmål og klima 

 

 

 

 

 

 

 

  

Et magtfuldt klimaudvalg 

Byrådet har nedsat en klimaudvalg, 

der har borgmesteren som formand. 

Ud over fem politikere vil der være 

repræsentanter fra erhvervsliv, bolig-

foreninger, fjernvarme, grønne for-

eninger herunder Miljø– og Energi-

centret. Også et kommende ungekli-

maråd vil være repræsenteret. 

De unge skal høres 

Der er i byrådet en bred forståelse 

for, at i særlig grad de unge skal ind-

drages i et ungeklimaråd.  

Opgaven med at finde unge, der kan 

være interesseret, har FGU-skolen i 

samarbejde med Danmarks Natur-

fredningsforening (DN) påtaget sig, 

idet de tirsdag den 3. marts på FGU-

skolen laver et informationsarrange-

ment, hvor to unge fra Sønderborg 

kommer og fortæller hvordan de unge 

dér arbejder med klimaet.  

Også verdensmål 

FNs verdensmål der, ligesom klimaaftalen, 

blev vedtaget i 2015 har et bredere fokus på 

bæredygtighed.  

Netop verdensmålene var i fokus, da kom-

munens Erhvervsservicecenter i januar hav-

de inviteret Connie Hedegaard til at fortælle 

om hvad verdensmålene kan betyde for er-

hvervslivet. Omkring 250 erhvervsfolk var 

mødt frem og tog godt imod  de skærpede 

krav og muligheder.  

Den 11. september vil der på Domhusplad-

sen i Taastrup foregå en fejring af verdens-

målene i form af en bæredygtighedsfestival.  

Forud for denne fejring inviterer Rådhuset til 

Kick-off arrangement vedr. denne bæredyg-

tighedsfestival den 25. marts kl. 16.00 -

18.30.  Her inviteres erhvervsliv, kommuna-

le institutioner og foreninger til at deltage og 

bidrage.  

 

 

 

Der er en udbredt forståelse blandt politikere og embedsmænd for, at der nu for  

alvor skal rykkes på klimaområdet i Høje-Taastrup kommune.  

Her over foråret er kommunens klimasekretariat med Marie-Louise Lemgart i spidsen i 

gang med at lave forlæg til, hvad klimaplanen, der skal række 10 år frem i tiden, skal inde-

holde.  

I den proces indbydes borgere til at komme med ideer til, hvor borgere og kommune skal 

tage fat.   
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Udspil og medspil 

Savnet af natur og skov var ikke til at tage fejl af 

Ønsket om mere natur og skov tæt på 
byen var gennemgående, da 75 lokale 
borgere lørdag (8.2.) mødtes i Medbor-
gerhusets store sal. Udgangspunktet var 
ønsket om, at arealet ved Hakkemosen, 
hvor der har været planer for multiarena 
og vandland, skal beplantes med skov. 
Borgmester Michael Ziegler, der har an-
dre planer med arealet, blev mødt af en 
række spørgsmål, hvor flere gav udtryk 
for savnet af bynær natur. Flere ytrede 
frustration over at så mange træer fæl-
des i byen, og at der bygges så tæt. 
Ziegler henviste til at der er tale om et 
regionalt fritidsområde, som ikke lader 
sig erstatte. Har vi først plantet skov her, 
så kan vi ikke gå tilbage og etablere fri-
tidsområde. Han henviste til, at man i 
kommunen har begrundet håb om, at der 
– på den østlige side af Holbæk-
motorvejen - kan plantes skov.  
 
God økonomi i skov 
Seniorforsker Toke Panduro kom med et 
indlæg rettet mod politikere, der har fo-
kus på økonomien. Han har – sammen 
med kollegaer – undersøgt hvor meget 
bynær skov betyder for såvel samfunds- 
som kommuneøkonomi. Nærhed til grøn-
ne områder har en stadig stigende værdi, 
når folk skal vælge et sted at bo. De la-

der sig ikke lokke af grønne arealer, der be-
står af korn- og majsmarker, men søger mod 
bynær skov. Netop en bynær skov i Taastrup 
vil kunne give området en markant større 
værdi, fastslog han.  
Inden da havde professor Per Gundersen 
bl.a. fortalt om, hvordan et træ i hele sit leve-
tid vil kunne neutralisere den CO2, som et 
menneske udsender. Han havde i øvrigt kon-
kret set på området ved Hakkemosen og un-
derstregede, hvor vigtigt det er, at skoven 
etableres i samarbejde med den natur, der 
kommer frem af sig selv.  
 
Man skal have naturen i sit hjerte 
Dagen sluttede af med, at gøgleren og miljø-
aktivisten Jytte Abildstrøm fortalte om, hvor-
dan træer har spillet en central rolle i hele 
hendes liv. ”Man skal have naturen i sit hjer-
te. Det vil smitte af på den øvrige natur”, som 
hun poetisk slog fast.  
Det var DN-Høje-Taastrup der, sammen med 

Friluftsrådet og ”Borgere for Hakkemosesko-

ven”, stod bag høringen, og de var yderst 

tilfredse med arrangementet og opbaknin-

gen. De vil arbejde videre med, at støtte 

skovrejsning bl.a. i forhold til den udviklings-

strategi som lige nu er i høring.  



 

 

Udspil og medspil  

Over halvdelen af Danmarks hjemmehøren-
de arter af sommerfugle er truede, sårbare 
eller helt forsvundet - der tales om en reel 
insektkrise. Danmarks grønne arealer er for 
ensartede. Det er et problem for alle de 
sommerfugle, vilde bier og andre insekter, 
der er afhængige af helt bestemte arter af 
planter for at yngle og finde føde. Det vil vi 
lave om på! 
Derfor søger Danmarks Naturfredningsfor-
ening (DN) godt 100 frivillige ambassadører, 
én i hver kommune. Som Sommerfugleam-
bassadør er det din opgave at opsøge virk-
somheder, ejerforeninger, offentlige instituti-
oner og lignende og få dem til at omlægge 
dele af deres arealer til at blive insektvenlige  
og blive DN Sommerfuglepartner. 
Der vil være en obligatorisk kursusdag, hvor 
du vil modtage en grundig uddannelse der 
gør dig i stand til at varetage dit frivilligjob. 

Læs mere her https://www.dn.dk/ledige-job/
frivillig-sommerfugleambassador/  
 
I samme omgang søger DN også efter virk-
somheder og grundejerforeninger, der har et 
græsareal, de er indstillet på at ændre så der 
kan sås og plantes sommerfuglevenlige plan-
ter. Læs mere her 
www.sommerfuglepartner.dk.  
 
 

Sommerfugleambassadører og partnere 

Nattergaletur 
Så er der mulighed for at få en usædvanlig 
naturoplevelse, hvis man står tidligt op. DN-
Høje-Taastrup arrangerer – sammen med 
Naturplanteskolen – en nattergaletur lørdag 
den 23. maj kl. 5-7. 
 
Turen – der max. kan rumme 30 deltagere – 
guides af fugleekspert Carsten Høyer, der 
vil kunne fortælle om alle de fuglestemmer, 
man stadig kan møde på vore breddegrader 
hvoraf flere er truet. Nattergalen er bare en 
af dem. 
 
Naturplanteskolen, der ligger på Stærkende-
vej 177 ved Hedehusene har særligt fokus 
på spiselige flerårige planter, og har regi-
streret at netop den sprøjtefrie biodiversitet 
tiltrækker flere insekter og dermed også fug-
le. Ejeren af Naturplanteskolen, Aiah Noack, 
vil efter turen fortælle uddybende om Natur-
planteskolen. 
 
Tilmelding via www.naturplanteskolen.dk 
 
 
 

Flagermusetur  
Flagermuseekspert Carsten Juel vil fredag 
den 22. maj kl. 21.15 guide os til at forstå for-
skellene, der er på flagermus og hjælpe os til 
at forstå de signaler/orienteringsskrig de ud-
sender. Arrangementet foregår i Røjlegrøften i 
Taastrup. 
Han vil medbringe 15 flagermusedetektorer, 
der sætter os i stand til at registrere de lyde, 
som de udsender. 
Der er begrænset deltagerantal. 
Tilmelding hoeje-taastrup@dn.dk. 
 
I tilfælde af regn aflyses turen kl. 20.00.  
 
 

https://www.dn.dk/ledige-job/frivillig-sommerfugleambassador/
https://www.dn.dk/ledige-job/frivillig-sommerfugleambassador/
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Udspil og medspil 

Markant flere finder de positive Nyheder   
 
I januar 2019 var der 634 besøgende på vores hjemmeside www.positivenyheder.dk.  
I januar 2020 var det tilsvarende tal på 2090 besøgende. 
Hver søndag modtager 335 mennesker en oversigt over de seneste 10 positive nyheder,  

 
Natur og miljøpulje   
 
Der var i januar fem initiativer der søgte om at få støtte i Agendarådets Natur og Miljø-pulje. 
3 fik tilskud.  
Det var Korshavegaard grundejerforening der fik 4000 kr. til at gøre en ekstra indsats for 
naturen ved at plante, så, opsætte insekthoteller og sørge for små informationstavler.  
Så har ”Den skabende By” i Hedehusene søgt og fået 14.000 kr. så de for alvor kan kom-
me videre med deres planer for skolehaver.  
Endelig har boligselskabet DfB/Domea søgt og fået 10.000 kr. til fælleshaver og madlav-
ningsarrangementer i den kommende kvarterspark. Betingelsen er her dog at boligselska-
bet bidrager med mindst det samme beløb.  
Næste gang Agendarådet behandler ansøgninger vil være den 28. maj. Sidste frist for at 
komme med ansøgninger er den 20. maj. Skriv til arnelar@htk.dk.  

  
Dåseringe hjælper 
 
MEC har i mange år støttet op omkring det danske velgørenhedsprojekt, der styres af Inner 
Wheel og hjælper mine- og sygdomsramte i Asien. Vi hjælper fattige i Thailand med ben-
proteser. Alene i 2019 blev der indsamlet mere end 800,- kilo til MEC. Det er blevet til 4601,
- kr. i 2019.Trofast har opgaven ligget hos Tonny og Dory, med at få afhentet hos os og 
fragtet alle disse dåseringe til metalbørsen i Glostrup. Det er vi taknemmelige for. For nylig 
gik Tonny desværre bort, og opgaven med at afhente dåseringe hos os, blev for hård og 
tung at løfte for Dory alene. Opgaven er derefter overtaget af to af e frivillige i MEC (Tom 
og Steen R) som er enedes om at dele opgaven fremover. 
 

Stop spild af mad 

Stop spild af mad projektet der holder til i Cafe Paraplyen på Kingosvej 24B har fået en for-

rygende start. Første gang der var uddeling af overskudsmad var den 2. oktober og her 

kom 32 mennesker. I dag er det ca. 70, der kommer enten mandag eller onsdag eller beg-

ge dage i tidsrummet kl. 18.30-19. Det er på kanten af hvad rammerne hos Paraplyen kan 

rumme, men indtil videre kæmper de videre.  

Klimamarch 

Så er der snart klimamarch igen. Denne gang er det lørdag den 30. maj. Om arrangemen-

tet siger arrangørerne: ”Vi går på gaden for en grøn og retfærdig fremtid, både for Danmark 

og for de befolkningsgrupper rundt omkring i verden, der bliver hårdest ramt af klimakrisen. 

Vi vil minde den socialdemokratiske regering og resten af Folketinget om, at mandatet, den 

fik ved valget i 2019, er givet med forventning om konkret 

klimapolitisk handling.” Læs mere om tid og sted når der 

kommer opslag. 

 
 
 



 

 

Udspil og medspil 

Der er i dag 241 grønne kirker i Dan-
mark.  
I Høje-Taastrup provsti (Høje-Taastrup 
og Ishøj kommune) er kun en kirke god-
kendt som grøn kirke. Det er kirken i  
Høje -Taastrup.  
Til dette siger provsten, Søren Nolsø fra 
Rønnevangskirken:  

Energiforbrug indgår som en parame-
ter der bliver kigget efter, når jeg 
kommer rundt på provstesyn (en byg-
ningsgennemgang, der foretages 
hvert 4. år). Provstiudvalget har i bud-
gettet sat en pulje af, som menig-
hedsrådene i Høje Taastrup Kommu-
ne kan søge fra til bl.a. energirenove-
ringer. Og vores nyeste præstebolig 

(ude i NærHeden) har solceller på taget. 
Kirken er ikke nødvendigvis frontløber på 
miljøområdet, men jeg prøver at få  
menighedsrådene til at tænke det med 
ind i det samlede billede.  
På biskoppernes møde i januar 2020, 
blev man enige om, at Folkekirken skal 
støtte op om regeringens målsætning om 
en 70% CO2 reduktion inden 2030, og 
det første konkrete resultat af den beslut-
ning er, at der nedsættes et udvalg til at 
rådgive menighedsrådene til, hvad der 
kan gøres i praksis, for at blive grønnere.  

 

Kan kirkens jord bruges til andet end korn ? 

 

 

 

Grønne kirker i Høje-Taastrup 

Med udgangen af 2021 udløber den for-
pagteraftale som menighedsrådet i Høje 
Taastrup kirke har med landmand Danny 
Kjeld Jensen. Det drejer sig om 8 ha jord 
som ligger langs Roskildevej og som 
landmanden i dag dyrker korn på (se 
foto). Hvad skal der så ske med det inte-
ressante areal, der ikke må bebygges? 
Skal der fortsat være konventionel korn-
dyrkning, eller skal der tænkes nyt ? 
Det spørgsmål tog menighedsrådet fat 
på ved deres møde i februar hvor de 
med det mindst mulige margin (5 stem-
mer for – 5 stemmer imod) forkastede et 
forslag om at se på muligheden for skov-
rejsning. 
 
Arealet er yderst interessant, idet det 
ligger tæt ved byen og kunne være inte-
ressant i forhold til skovrejsning. Det 
sætter en fredning tilbage fra 1952 imid-
lertid en bremse i. Ifølge den må der ikke 
plantes træer foran kirken, da træplant-
ning vil forhindre indblik til kirken. Intet 
må overskygge kirken. 
Denne bestemmelse, der er stadfæstet 

af Fredningsnævnet, er ikke nem at 

komme uden om.  

Der er dog intet til hinder for at Menigheds-
rådet søger om dispensation således at 
arealet delvist kan beplantes efter en plan 
der ikke ”tager udsigten til kirken”. Det kan 
f.eks. være plantning af træer tæt ved kir-
ken. Det kan også være anden form for 
rekreativ beplantning som nyttehaver, bær-
haver o.l.  
Foreløbig er sådanne ideer skudt til hjørne, 
men hvem ved. Der er næsten to år til at 
den nuværende forpagteraftale udløber, og 
der skal være valg til menighedsråd den 
15. september. Måske er der nye kandida-
ter, der kan se et perspektiv i at gøre brug 
af kirkens jord på anden måde end til korn-
dyrkning.   
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Cyklistnyt 

 
   

 

 
 
 

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   

 Vi cykler til arbejde 
Alle arbejdspladser der har mere end 
fire medarbejdere er inviteret til at 
deltage i ”Vi cykler til Arbejde”. Kam-
pagnen foregår i hele maj måned og 
har til formål at opmuntre til at man - i 
det mindste i en måned - lader bilen 
stå og så prøver sammen med kolle-
gaer at træde i pedalerne til og fra 
arbejde.  
Man kan læse mere og tilmelde sig 
på www.vcta.dk.   
 

Cykelbane indviet 
Den 14. december blev den nye cy-
kelbane, der ligger ved Ole Rømer-
Skolen, indviet.  
Der var både borgmestertale og tale 
fra cyklistforbundets direktør Klaus 
Bondam. Meningen med cykelbanen, 
der er for alle, er at inspirere børn og 
unge til i større omfang at gøre brug 
af cyklen - og starte på en sjov måde 
og på sikker og lukket bane. 

Cyklistbestyrelse genvalgt 
Cyklistforbundet Vestegnen havde 
den 25. februar sin ordinære gene-
ralforsamling. Her fremlagde forman-
den Christina Saadbye beretning for 
årets gang og - ikke mindst - planer 
for, hvad der skal ske i år. Hun og 
den øvrige bestyrelse blev genvalgt.  
 
Man kan læse mere på https://
www.cyklistforbundet.dk/
frivilligportalen/afdelinger/albertslund
-og-vestegnen/  
 
 
  
 

https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/afdelinger/albertslund-og-vestegnen/
https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/afdelinger/albertslund-og-vestegnen/
https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/afdelinger/albertslund-og-vestegnen/
https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/afdelinger/albertslund-og-vestegnen/


 

 

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 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 

Mandag og 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 

Emine (arbejdsprøvning) Pakkeshop (GLS) og ad hoc opgaver Tirsdag, onsdag og fredage 

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 

Allan Tang  Elektronikreparation Mand– onsdage 12-15 

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.  

Værkstedet 
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 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. 

Vegetaraftner i Moems, He-
dehusene onsdag den 18. 
marts kl. 18-19. Husk tilmel-
ding. 
 
Kick-off møde den 25.3. 
Med fokus på verdensmåle-
ne. Byrådssalen 15.30-18.00  
Læs mere på htk.dk/festival 
 
Ren By start sæson 
onsdag den 25. marts kl. 17 
fra Miljø– og EnergiCentret.  
Samme dag kl. 15 rykker de i 
Fløng med start fra REMA 
1000 
 
Generalforsamling MEC, 
mandag den 30. marts kl. 
19.00. 
 
Torvedage på Axeltorv start 
fredag den 3. april mellem 
09.00-17.00 (alle fredage 
frem til september) 
 
Naturplanteskolen (NPS) , 
der ligger på Stærkendevej 
177 ved Hedehusene, har 
sæsonstart lørdag den 4. 

april kl. 11-17.  

DNs store affaldsindsamling 
søndag den 26. april 2020. 

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

intern.  
Det er en ugentlig opdatering over, hvad der sker i og om-

Besøg hos Biotopia i Alberts-
lund, mandag den 18. maj. 
Program og tidspunkt udmel-
des senere via FB, hjemme-
side og lokalavis.  
 
Flagermusetur: fredag den 22. 
maj kl. 21.15. Arrangementet 
foregår i Røjlegrøften i Taa-
strup. Tilmelding hoeje-
taastrup@dn.dk. 
 
Nattergaletur: lørdag den 23. 
maj kl. 5-7. 
Tilmelding via 
www.naturplanteskolen.dk 

Som MEC-medlem (300 kr.) får du 20% rabat på arbejds-
løn pr. reparation. Dog ikke på reservedelene. 
 
Der er altid gratis kaffe på kanden til medlemmer - 
også til støttemedlemmer. Støttemedlemskab kun 100,- 
kr. 


