Grønt Boligforum
Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 15. årgang nr. 1 – marts-april 2011
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
støtter Grøn Guide
ordningen, vil gratis
kunne trække på en
række ydelser.
Abonnement på bladet koster 200 kr. på
årsbasis.
Tilslutning til Grøn
Guide-ordningen koster 15 kr./bolig.
Næste nummer udkommer ca. 20. juni
2011.
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De vil være en grøn boligafdeling
Ejerforeningen Taastrup Have ,ed
der ved ejendomskontoret er opsat
354 boliger har besluttet at ville væen særlig beholder.
re en grøn boligafdeling.
De tager imod batterier, men planI første omgang har de sat fokus på
lægger nu at få indsamlingsboxe
affaldet.
opsat ved alle affaldscontainere.
Hvad kan vi gøre for at få sorteret
(forts. på side 4)
mest muligt fra den almindelige
dagrenovation? Det var med det i
baghovedet en kreds på 4 beboervalgte/ansatte tidligere på året var
med på Grønt Boligforums udflugt
til Vestforbrænding.
Efter besøget besluttede de at ville
frasortere dåser/metal-affaldet. Dertil har de nu fået 5 containere (240
liter) som placeres ved siden af
glasboblerne. Alle beboere er ved
opslag i opgangene orienteret om
de nye vilkår.
Udover at de på deres genbrugsgård tager imod de øvrige alminde- Inge-Lise Borggård (på billedet) har foreslålige fraktioner har de strammet ind- et at de i Taastrup Have har særligt indlevesatsen overfor sparepærer, hvor
ringssted for brugte sparepærer.

Først med grønne tage
Beboerne i Blåkilde i Taastrup
stemte på et beboermøde i slutningen af marts for at de - i stedet for
at skifte tagpappet ud på deres
redskabsskure - beholder tagpappet, og så i stedet planter sokulenter og lignende grønne planter.
Når de valgte at få grønne tage
var hovedmotivet at det over en 40
årig periode vil være billigst for
beboerne.
Blåkilde vil således være de første
i Høje-Taastrup kommune, der får
lagt grønne tage. Et fænomen der
er meget udbredt i nabolande som
Tyskland og Sverige og som i København i stor hast vinder frem.
Udover at planterne på tagene er

gode til at beskytte selve taget har
det også en lang række andre fordele i sig.
De holder ca. 50% af regnvandet
tilbage. Dette kunne være anledning
til at de skal have nedslag i kloakbidraget, de isolerer om vinteren og
dæmper varmen om sommeren,
dæmper støj, binder støv og ikke
mindst kan de være med til at gøre
en grå bebyggelse mindre grå.
Den nye alternative tagdækning forventes opsat hen over sommeren
og derefter skal Blåkilde indstille sig
på at der vil komme folk andre steder fra for at høre om deres erfaringer.

STOR FORSKEL MED AFFALDET
Når de i Tåstrupgård og Charlottegården betaler 100 kr for at komme af
med affaldet, så betaler de i Blåkilde og Lindebo kun 50 kr.
Der er stor forskel på hvor gode man er til at sortere affaldet. Det viser
sig i renovationsprisen.
Der er stor forskel på
hvor meget de forskellige boligafdelinger betaler for at komme af med
deres affald. Det fremgår rimeligt klart af
ovenstående oversigt.
Når man betaler for at
komme af med sit affald
i Høje-Taastrup kommune betaler man i forhold
til hvad der er i dagrenovationssækken/containeren. Man betaler altså ikke særskilt for
at komme af med papir,
pap, glas, metal og hvad
man ellers har af fraktioner. Systemet er rimeligt
retfærdigt indrettet således at jo bedre beboerne er til at sortere affaldet, jo mindre betaler
man i renovationsbidrag.
Der er en grænse
Der er dog en nedre
grænse. Uanset hvor
god man end er til at
sortere, vil man i en
samlet bebyggelse aldrig kunne komme til at
betale mindre end det
halve af det som parcelhusejerne skal betale.
Parcelhusejerne betaler
for en sæk på 125 liter
(2685 kr). I en samlet
bebyggelse kan man
således ikke komme
under 62,5 liter pr. husstand.
Af oversigten fremgår
det dog at der er fem
bebyggelser, der lige
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”sniger” sig under. Det
er Blåkildegård, Lindebo, Gadevang, Olufsborg og Lindevangshusene.
Her gælder det om at
holde fast i kursen og
blive ved med at sortere.
Der er to bebyggelser
hvor de betaler mere
end parcelhusejerne.
Det drejer sig om Charlottegården og Tåstrupgård. Her er der for
alvor plads til forbedringer.
Der er to bebyggelser
hvor man præcis betaler
som parcelhusene,
nemlig Rønnevangsparken og boligforeningen
Lindevang, der i affaldssammenhæng regnes
som parcelhuse på
trods af at de har deres
egen genbrugsgård.
Alle de øvrige boligafdelinger har mulighed for
at forbedre sig.
Når der er flere i lejligheden
Som løst papir følger en
særlig affaldsoversigt,
hvor affaldet ikke gøres
op i forhold til antallet af
lejemål, men i forhold til
hvor mange der bor i de
enkelte boligafdelinger.
Opgørelsen over hvor
mange der bor de forskellige steder stammer
fra Folkeregistret.
Når opgørelsen foreta-

ges på den måde ydes de
børnerige boligafdelinger
såsom Charlottegården
og Tåstrupgård lidt retfærdighed, idet de ikke
kommer lidt i top, mens
andre med færre beboere
pr. lejemål springer mere i
øjnene.
Bemærk at på bagsiden af
det løse papir vil man kunne finde baggrundstallene,
der viser hvordan topgørelsen er fremkommet.
Hvis man mener at tallene
er forkerte bør man give
besked til Miljø– og EnergiCentret.
Møde for boligselskaber:
BOLIGAFDELINGENS
MILJØPROFIL

Kan man reducere
CO2 og energiforbrug
uden at det øger huslejen?
Mødet foregår mandag den 2.
maj kl. 16.00 - 18.30 på Rådhuset, Bygaden 2 (kantinen).
Det er Høje-Taastrup kommune
der er vært, hvor boligselskabet
Domea vil præsentere planerne
om et 0-energihus i Gadehavegård, DONG Energy vil fortælle
om klimapartnerskaber med
boligselskaber , klimakonsulent
Steen Olesen vil lægge op til
en drøftelse af samarbejde om
klima– og energi. Endelig vil
Knud Anker Iversen fra MEC
fortælle om undersøgelserne
vedr. boligafdelingernes affaldshåndtering.
Tilmelding hos Rune Fløe Bæklund på runefl@htk.dk.
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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
også tilgængelige via MECs hjemmeside: www.mec-ht.dk
De vil være …. (forts. fra s. 1)
Som noget helt specielt har de en
særlig kompostplads hvor beboerne kan tømme deres altankasser
og potteplanter ud. Det - sammen
med hvad gårdmændene lægger i
- sikrer god lokal kompostmuld,
der kan bruges til at reparere
græsplænerne med.

Miljø– og EnergiCentret
i Høje-Taastrup
Miljø- og EnergiCentret er en selvstændig privat forening, der har eksisteret
siden 3. september 1993.
Foreningen har ca. 90 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.

De aktive medarbejdere og bestyrelsen har flere planer omkring
det grønne.
De indgår i en dialog med kommunen om at være en slags forsøgskanin for hvad angår forbedret sortering af køkkenaffaldet,
større containere ol.
Derudover skal nævnes at de næsten har fået sluset al plantegift
ud, da de i de sidst par år har
brugt meget tid på at hive ukrudt
op pr. håndkraft eller brænde det,
hvor de ellers tidligere har sprøjtet.
´De mangler ikke visioner. F.eks.
arbejder de på, på længere sigt,
at få begrænset vandforbruget pr.
lejlighed.
Man kan følge den aktive boligafdeling på www.taastruphave.com.

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.
(Hjælpen er gratis hvis I er med i Grøn Guideordningen)

Høje Taastrup Boulevard 41, 2630 Taastrup (pr. 1. maj: Høje Taastrup Boulevard 54)
Åbningstid kl. 8-17, mandag kl. 9-17,
lørdag kl. 10-14.
Vejledningstid tirsdag til fredag: kl. 8-15
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Samlede boligbebyggelser og deres affald
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2054

35,1
63,2

48,4
72,5
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41,9
32,7

23,9

53200
22720
67125
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61,3
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631
747

49,6
58,3

l pr. beboer

405
214
1073

99115
46375
11030
35625

61,6
87,1

282
305

22,8

1045

Charlottegården
Essexpark
Gadevang
995
531
180
285

22175
47200

62,2
124,3

431

47,9
65,8
53,0

Antal beboere

Gadehavegård
Kingosparken
Lindebo
Lindevang B/F
360
542

14000
17780

64,3

815
357
2467

53,0

61,6

Lindevangshusene
Nørreby

225
143

9840

125,0
119,3
143,1

491

47,9
60,4

liter/lejl./uge

Olufsborg
Poppelhaven

153

39000
23500
130680

73,4

242
497

63,8

25000

Pælestykkerne Valhøj

312
197
913

26000

62,4
103,8

449

antal liter

Rønnevangsparken
Sønderby
Tåstrupgård

354

11600
30000

111,9

406

Taastrup Have

186
289

28650

antal lejligheder

Taastrup Vænge
Vesterby

256

Ejendom
Blåkildegård

Østerby
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