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

Erfaringer … (fors. s. 2)
Længst fremme er de i
Charlotteager. Her har de sat loppemarkedet i system idet de har lavet en
egentlig kræmmerklub, hvor medlemmerne har beboerhuset 1 gang om
måneden og hvor de sælger deres
effekter og en ”kræmmerplatte” med 3
stk. smørrebrød. Overskudet går til at
styrke det sociale samvær. Sidst var
der 21 stadepladser. Det er Helen
Mellquist, der er kontaktperson på tlf.
2257 2658. De har deres egen hjemmeside www.kraemmerklubben.
webbyen.dk

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.

Gadehavegård holder to markeder
(forår, efterår). De overvejer at indskrænke til kun 1 marked placeret
hvor det ikke er i konkurrence med
andre interessante aktiviteter i Taastrup.
Ønsker man del i erfaringerne kan
man kontakte formanden Leif Loll Jørgensen på tlf. 43 52 51 70.
Østerby holder et årligt meget populært loppemarked. Her er det Karina
Andersson tlf. 30 42 69 84, der er ansvarlig.

Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 13. årgang nr. 3 – sept.– okt. 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 om-

Tag trykket af vandprisen
Tirsdag den 20. oktober er der møde i Medborgerhuset.
Der er en usikker tid
vi lever i, men en ting
ligger helt fast. Vandprisen fortsætter med
at stige.
Det ømmer stadig
flere boligafdelinger
sig over.

kring Grøn Guideordningen, en lokal
miljøvejlederordning,
der bl.a. tager sig af
at vejlede samlede
boligafdelinger i miljøspørgsmål.
Boligafdelinger, der
støtter Grøn Guide
ordningen, vil gratis

Vi har derfor allieret
os med en ekspert i
vandbesparelser, Allan Møller Nielsen,
der vil komme og give
bud på tekniske løsninger som han påstår vil kunne tjene
sig hjem hurtigt i mindre vandudgifter.

Hans målsætning for
vandforbruget er på
mellem 90 og 110
liter. Dette niveau er
der kun tre bebyggelser der er nede
på (Charlottegården,
Gadehavegård og
Enghavegård).
Resten har et vandforbrug helt op til
170 liter pr person pr
døgn.
På mødet vil han
fortælle om sine erfaringer med at finde
fejl m.h.t. vandmålin-

gen og så vil han præsentere et nyt værktøj
hvorefter man centralt
kan sænke fremløbstrykket og dermed sende mindre vand frem,
uden at det mærkes hos
den enkelte bruger.
Mødet foregår tirsdag
den 20. oktober i Medborgerhuset, Taastrup Hovedgade 71
kl. 19.00.
Tilmelding på tlf. 43 30
42 00.

kunne trække på en

Der er dog også andre bebyggelser,
der har erfaringer med loppemarkeder:
Tåstrupgård har et årligt sommermarked hvor Stig Bo Kristensen (43
99 49 44) er kontaktperson.
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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.

række ydelser.

Hvorfor ikke et tørrestativ?

Abonnement på bla-

Hvorfor ikke give beboerne et alternativ til de
dyre og CO2-belastende
tørretumblere: et tørrestativ.
En tur i tørretumbleren
er det mest energikrævende i forbindelse med
tøjvask.
Elsparefonden: en typisk
tørretumbling kræver 4-8
kwh - ca. 8-16 kr.
Det afhænger af hvor
meget vand der skal tørres ud.
Derudover slider tumbling på tøjet og endelig
får man noget mere frisk
tøj ud af det efter at det
har hængt i frisk vind.

det koster 200 kr. på
årsbasis.
Tilslutning til Grøn
Guide-ordningen koster 15 kr./bolig.
Næste nummer udkommer ca. 15. december 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

Flere bebyggelser
har tørrestativer.
F.eks. Rønnevangshusene 27-51
(hvorfra billedet
stammer) hvor et

stort flertal af beboerne
stemte for opsætning
af stativ.
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På forkant med affaldshåndteringen

Hug den bare:

En ide fra Taastrup Have
Vi har modtaget nedenstående indlæg fra ejerforeningen Taastrup Have:
Efter at vi i mange år
havde fået afhentet vores
grønne affald for at få det
kørt på lossepladsen, fik
inspektør Knud Madsen
den gode ide at vi skulle
prøve at lave 2 store
kompostkasser, der fungerer således:
Vi smider det grønne affald i den ene kasse til
den er helt fuld, hvorefter
vi tager det øverste lag,

og lægger nederst i den
anden til vi når til den fineste kompostjord.
Jorden bruger vi til opfyld
på vores grønne arealer.
På billedet ses ejendomsfunktionær Jan Larsen,
der sammen med de øvrige ansatte sørger for at
gamle altanplanter og andet grønt affald fra renholdelsen af bebyggelsen
bliver til kompost, og derefter genanvendt.

beboerne er meget glade
for at have et sted hvor de
kan anbringe deres blomster affald.
Oven i købet har vi fornyelig fået kompostorme fra
Miljø– og Energicentret
som vi håber, vil gøre processen hurtigere.
Og selvfølgelig skal det
skal lige nævnes at det
kun er blomster affald, og
ikke grønt fra køkkener,
da vi ikke vil risikere at der
kommer rotter.

Jan Larsen:
Det er vores opfattelse at

Mvh. Taastrup Haves ansatte.

Repræsentanter fra de 3
boligforeninger var i starten
af september til møde med
kommunens affaldschef,
Erik Frank Jørgensen. Her
har de klart givet udtryk for
deres vilje til at stå bag projektet med frasorteringen af
det organiske køkkenaffald i
Torstorp (kartoffelskræller,
kaffefiltre, pizzabakker
m.v.).
De kan se nogle spændende perspektiver i det, og kan
se deres mulighed for at få
strammet op omkring affaldssorteringen.
De har dog samtidig klart
tilkendegivet, at det ikke er
rimeligt hvis de selv skal
betale de meromkostninger
der (i hvert fald i en periode)
er forbundet med den ekstra
frasortering. En frasortering
der kan forventes udbredt til

flere andre samlede bebyggelser i Høje-Taastrup. Politikerne opfordres derfor til at lade en
særlig mellemregningskonto finansiere meromkostningen.
En særlig problematik er
den ekstra transport der
vil være forbundet med
behandlingen af det det
organiske køkkenaffald.
Det skal nemlig sendes
til Audebo ved Holbæk,
hvilket vil kræve en ekstra transport på ca. 45
km hver vej.
Her har en kemiingeniør,
Johan Galster, regnet på
energiregnskabet. Han
når frem til at energigevinsten svækkes med 12% ved den ekstra transport.
Vi ved på nuværende

tidspunkt ikke hvorvidt der
kommer gang i frasorteringen af det organiske affald
i Torstorp. En frasortering
der skal resultere i produktion af biogas og gødning.
Det skal politikerne endelig tage stilling til på deres
møde i Teknisk Udvalg i
oktober.

Ingen PCB i Høje-Taastrup
KAB, der administrerer en
række ejendomme i HøjeTaastrup, har undersøgt
samtlige de 44 boligafdelinger de administrerer. Kun
en afdeling, nemlig Birkhøjterasserne i Farum Midtpunkt havde giftstoffet i for
store mængder.
Kilde: Jesper Nygård, adm.

Skal traktoren være el-dreven?

Erfaringer med loppemarkeder
Flere bebyggelser har høstet erfaringer med at gennemføre et lokalt loppemarked hvor beboerne har mulighed for at få solgt ud af
ting, de alligevel ikke skal
bruge, men som er for godt
til at kassere. Loppemarkeder er en sjov og social måde at sikre at gode ting bli-

ver hjemme i bebyggelsen
frem for bare at ende som
storskrald.
Det er forskelligt hvordan
man griber markederne
an, men det kan være nyttigt at høste de bedste erfaringer fra andre bebyggelser.

Derfor bringes her navn og
telefonnummer på den ansvarlige for loppemarkederne i de bebyggelser, som vi
har kendskab til. Er der flere
hører vi det gerne:

Når traktoren i boligafdelingen skal skiftes ud kunne
det måske være en overvejelse at lade den næste blive en eltraktor.
Det er der flere perspektiver i:
Det er mindre CO2belastende at bruge el som
drivmiddel frem for benzin/
diesel.
Der vil være mindre lokal
forurening og støj.
Den vil være dyrere i anskaffelse, men billigere i
drift da det er billigere at
bruge strøm end diesel/
benzin.

(Fortsættes side 4)
Der findes i Høje-Taastrup
kun en forhandler af elektri-

ske traktorer, nemlig
OG-maskiner på Snedkervej 9.
www.ogmaskiner.dk
Der sker jo ikke noget
ved at bede dem kom-

me med et tilbud - og så
holde det op mod andre
leverandører. Hvem der
ellers leverer ved vi p.t.
ikke.

