Grønt Boligforum

Grønt Boligforum pr. mail
Er I flere i boligafdelingen, som godt
vil have Grønt Boligforum - evt. også
ældre numre - vil I nu kunne få Grønt
Boligforum tilsendt som PDF-fil pr.
mail.
Giv en melding på mec@mec-ht.dk
og så kommer bladet.
Ældre numre af Grønt Boligforum er
tilgængelige via MECs hjemmeside:
www.mec-ht.dk

HELHEDSPLANER OG
RENOVERINGER
Er du bestyrelsesmedlem i en af de
mange afdelingsbestyrelser og
tilhørende organisationsbestyrelser
som har helhedsplaner og større renoveringer med indbygget miljø- og
energitiltag, så indbydes du til debat
og vigtigst erfaringsudveksling i en
lokal aktivitetsgruppe med
deltagere fra 4 forskellige afdelingsbestyrelser.

Miljø– og EnergiCentret
i Høje-Taastrup
Miljø- og EnergiCentret er en selvstændig privat forening, der har eksisteret
siden 3. september 1993.
Foreningen har ca. 85 medlemmer. Man
kan være individuelt medlem for 175 kr.
Som medlem får man et medlemsblad
4 gange årligt.
Foreningen lever i kraft af et tilskud
fra Høje-Taastrup kommune og i kraft
af opgaver som foreningen løser for lokale aktører primært Høje-Taastrup
kommune.

Grønt Boligforum
Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 13. årgang nr. 2 – juli 2009
Dette blad udgives af
den grønne guide:
Knud Anker Iversen
(ansv.) .
Bladet udsendes 4
gange årligt til abonnenterne.
Derudover sendes
det til større samlede boligafdelinger,
der bakker op omkring Grøn Guideordningen, en lokal
miljøvejlederordning,
der bl.a. tager sig af
at vejlede samlede
boligafdelinger i miljøspørgsmål.
Boligafdelinger, der

Erfa- mødet finder sted i Blåkildegård bebyggelsens mødelokale
Femkanten J 1, onsdag den 19. august 2009 kl. 19,00 - 21,00. Tilmelding til: frank.lundorff@gmail.com
eller på mobil 60 65 48 67, Sekskanten J 4, 2630 Taastrup.

PENGE TIL RENOVERING
394 lejere har søgt renoveringspuljen ud af 110.781. De udgør 0,3% af
den samlede ansøgningsmasse.
Hvor mange der har fået tilskud til
istandsættelse af deres lejlighed vides ikke.
Så vidt vides er der ikke nogen i Høje-Taastrup kommune.
Kilde: KAB

støtter Grøn Guide
ordningen, vil gratis
kunne trække på en
række ydelser.

Ring og lav en aftale hvis din afdeling har
brug for hjælp på tlf. 43 30 42 00 vedr.:
∗
Vandsparekampagne
∗
Energispareindsats
∗
Lokalkompostering
∗
Informationsindsats
∗
O. lign.

Abonnement på bladet koster 200 kr. på
årsbasis.
Tilslutning til Grøn
Guide-ordningen koster 15 kr./bolig.
Næste nummer udkommer ca. 15. september 2009.

Høje Taastrup Boulevard 41, 2630 Taastrup.
Åbningstid kl. 8-17, mandag kl. 9-17,
lørdag kl. 10-14.
Vejledningstid tirsdag til fredag: kl. 8-15

Køkkenaffald til biogas
Tankerne om at Høje-Taastrup skal være på forkant med frasortering af det organiske køkkenaffald er sat på stand by.
I Østerby, Sønderby
og Vesterby har bestyrelserne sagt OK til at
frasortere køkkenaffaldet således at det kan
omdannes til biogas og
kompost.
De har kun en betingelse: det skal ikke
koste bebyggelsen/
beboerne mere.
Teknisk Udvalg har set
på sagen. De ønsker
undersøgt muligheden
to forskellige renovationstakster i samme
kommune: højere pris
hos dem der frasorterer.
Dette ændrer ikke ved
at beboernes betingelse, men det giver politikerne mulighed for
endnu engang at vurdere sagen:
Hvad vil det egentlig
koste det samlede fællesskab at en bebyggelse ”løber foran” og
gennemfører den kildesortering som givet
vil være fremtid i stadig

flere byområder i EU
såvel som i Danmark?
Hvor store er miljøgevinsterne ved at frasortere køkkenaffaldet
og lave det til biogas
og kompost?
I MEC er vi overbevist
om at ekstraudgiften
ved at behandle køkkenaffaldet særskilt er
marginal når den deles ud på os alle.
Vi er også overbeviste

om at der er miljøgevinster ved at frasortere køkkenaffaldet.
Frem til at Teknisk
Udvalg igen skal behandle spørgsmålet
igen vil der blive gennemført forskellige
undersøgelser.
Hvornår spørgsmålet
igen kommer for politikerne vides ikke.

Beboerne i Torstorp vil godt gå i front for hvad angår kildesortering - men får de lov?

Hæder til genbrugsgruppe
Når der er frivillige der helt ulønnet - godt vil
yde en indsats for at forbedre miljø, så skal de
påskønnes.
Det har de gjort i
Tåstrupgård, hvor gen-

brugsgruppen er blevet indstillet til AKBs
ildsjælepris. De har
fået 2. præmien på
10.000 kr begrundet i
at de er ildsjæle, der
yder en frivillig ind-

sats til gavn for andre
beboere og det sociale
liv i bebyggelsen. En
lille kreds på ca. 10
mennesker har over 15
år taget sig af bebyggelsens genbrugsgård.
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Vandforbrug i udvalgte bebyggelser l/beboer 2008

Måling på vandforbrug
På modstående side fremgår de seneste data for
hvad angår vandforbrug i
udvalgte større samlede
bebyggelser i HøjeTaastrup.
Opgivelserne - der stammer
fra de enkelte bebyggelsers
ejendomsmestre - er holdt
op imod antallet af beboere
i de enkelte bebyggelser.
Dette tal har vi fået fra Folkeregistret.
Alle tallene vedrører 2008
forbruget bortset fra
Torstorpbyerne og Grønnehaven hvor en anden opgørelsestermin gør, at tallene
er fra 2007.
Som det fremgår er der
markant store forskelle. De
tre lavestforbrugende bebyggelser (Gadehavegård,
Charlottegården og Enghavegård) har - som de foreløbig eneste - indført individuel vandmåling.
Selvom individuel afregning
klart er den bedste metode
til at begrænse vandforbruget vil kampagner også kunne bidrage. F.eks. en kampagne der slår på at vandet
udgør en stadig stigende
del af den samlede huslejebetaling (jfr. nedenstående
prisopgørelse).
Ønsker bebyggelser - der er
tilknyttet Grøn Guideordningen - hjælp i forbindelse med en vandbesparelseskampagne, vil de vederlagsfrit kunne få hjælp i
Miljø- og Energicentret.
Som et løst tillæg til bladet
er indlagt baggrundstallene
der uddyber opgørelsen i
søjlediagrammet.
Opdages en fejl giv da hurtig besked, så vil fejlen blive
rettet - først på vores hjemmeside og dernæst i næste
blad.

ANSVARLIGE UNGE
I Charlotteager (Vibo og
Charlottegården),har de i
forbindelse med en helhedsplan etableret fire
forskellige initiativer:
drømmespor, frivillighedsformidlingen, beboer-Tv
og så Street Art.
Street art henvender sig
primært til børn og unge i
bebyggelsen. Her er øvelsen: Hvordan inddrager
man bedst børn og unge i
at være ansvarlige for deres boligområde?
Et centralt udgangspunkt
er håndteringen af affaldet i bebyggelsen. I Charlotteager flyder affaldet og
det er først og fremmest
børn og unge der er lemfældige.
Projektansvarlig er Anders Christiansen, der er
uddannet designer. Igennem en længere proces
er han - sammen med de

unge og smeden Jern
Henrik fra Soderup, nået
frem til det punkt, hvor de
unge selv producerer personlige og sjove skraldespande, som er interessante at ramme. De skal
selv senere introducere
det for beboerne. Arbejdet sker i et samarbejde
med skolen.
Alle er overbevist om at
når unge selv har været
med i processen så føler
de også et større ansvar.
Ønsker andre bebyggelser at drage nytte af deres erfaringer - og evt.
lave noget lignende - står
Anders til rådighed med
at formidle erfaringer (tlf.
61 22 28 79). I MEC synes vi det er et spændende og perspektivrigt projekt så hvis vi på nogen
måde kan hjælpe til i en
proces hvor unge i større
grad involveres, så vi til
rådighed.

Vandpriser i HøjeTaastrup:
2006: 36,56 kr
2007: 38,25 kr
2008: 47,13 kr
2009: 53,38 kr

(48,75)
(51,00)
(62,84)
(71,17)

Man skønner at ca. 1/3
del af vandforbruget er
opvarmet vand. Som
tommelfingerregel siger
man at det varme vand
er ca. dobbelt så dyrt
som det kolde vand.
Tallet i parentes angiver
således den skønnede
reelle regning for 1 m3
vand.

Når unge mennesker inddrages i
løsningen af et boligområdes affaldsproblemer blomstrer kreativiteten og de tager ansvar.
Her med skraldespand som en
basketkurv

