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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,

Vand er temaet
Der var ingen tvivl på sidste Klima– og EnergiNetværksmøde: Der er behov for at blive klogere på hvad vi gør ved
vandet i de samlede bebyggelser.
Vand spiller en væsentlig rolle i boligafdelingerne. Dels i forhold til budgetterne hvor vandpriserne ikke er til
at budgettere med, da de svinger
meget - dels i forhold til den praktiske hverdag med kalk, der slammer
til, vand der løber, vand der måske
kunne genanvendes.

der bl.a. tager sig af
at vejlede samlede
boligafdelinger i miljøspørgsmål.

Det vil alt sammen være elementer i
vores næste møde i Klima– og
EnergiNetværket, der foregår tors-

dag den 6. juni kl. 17.00 - 19.00
på Rådhuset.
Inde i bladet på side 2 vil du kunne læse mere om hvad der skal
ske, uden at der dog er tale om et
færdigt program.
Man kan dog allerede nu tilmelde
sig og sikre at man får programmet når det foreligger.

Boligafdelinger, der
støtter Grøn Guide
ordningen, vil gratis
kunne trække på en
række ydelser.
Tilslutning til Grøn
Guide-ordningen koster 15 kr./bolig.
Abonnement på bladet koster 250 kr. på
årsbasis. (200 kr digitalt)
Næste nummer udkommer ca. 20. juni
2013.
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Undergrundscontainere Vestforbrænding er med
Tirsdag den 9. april kl. 17.00 - 19.00
er alle samlede boligafdelinger inviteret til Vestforbrænding i Glostrup
for at høre nærmere om deres research vedr. undergrundscontainere.
De har undersøgt produkterne på
markedet og kommer således med
deres anbefaling på baggrund af en
række parametre omkring kvalitet,
arbejdsmiljø, kildesortering m.v.
Derudover vil de også komme med
vurdering omkring etablering, afhentnings– og driftpriser.
Går I i jeres afdeling med overvejelser omkring ændret affaldssystem
kan det anbefales at melde sig til
arrangementet hvor der også vil være et mindre traktement. Man tilmelder sig ved at ringe til 43 30 42 00
eller sende en mail til mec@mecht.dk inden den 5. april.

Et klima– og Energinetværksmøde med flere
gode råd.
Klima– og Energinetværksmødet
den 28. februar var ganske meget fyldt med informationer fra
John Heikendorf fra Gadevang.
Det gjaldt f.eks. deres positive
erfaringer med at omlægge fællesvaskerier til at benytte forvarmet vand fra fjernvarmeværket,
deres salg af energibesparelser
til fjernvarmeværket, deres erfaringer omkring LED-lys i opgange og med energibesparende
ventilatorer.
Der er sendt referat ud til de 30
deltagere, men ønsker andre af
Grønt Boligforum det tilsendt, vil
det være muligt.
Bare kontakt Knud Anker Iversen
på tlf. 43 30 42 00 eller pr. mail
mec@mec-ht.dk.

Kan der gøres noget for at spare på vandet
På mødet den 6. juni vil vi have besøg af Dennis Baad fra CG-enterprise og Svend
Heimann fra Brunata. De vil fortælle om deres erfaringer med at lave vandsparetjek i samlede boligafdelinger
De har erfaring med at
lave vandsparetjek sammen. Erfaringerne stammer bl.a. fra boligselskabet 3B og FSB med at
afdække hvor der er mu-

ligheder for at spare penge i
en samlet bebyggelser på
vandregningen .
De påstår at en indsats i
forhold til vandbesparelse i
mange tilfælde vil kunne

tjene sig hjem inden for en
periode på 1.5 - 7 år.
Læs nærmere på www.cgentreprise.dk.

Kan vi undgå kalk i rørene?
Kalk er et konstant stigende problem på vore
kanter, idet kalkindholdet i vandet er meget
højt. Det betyder at rørene hurtigt kalker til med
de følger det har med
svagere fremføring af
vandet, større slid på
rørene, ringere effektivitet på anlæggene, højere energiforbrug på vaskemaskiner, kalk i tøjet
osv.

Derfor får vi på mødet den
6. juni besøg fra en virksomhed AMTech fra Herlev. Herfra kommer direktør John Zinkel og fortæller
hvordan de i flere boligselskaber og vandværker har
positive erfaringer med
deres udstyr. Der er tale
om en unik teknik idet de
arbejder med lyd, der kan
aktivere vandmolekylerne
til at fæstne kalken så den

ikke sætter sig på belægningerne.
Virksomheden er blevet anbefalet fra Stærkende Vandværk, som siger, at deres
kalkproblem er blevet løst
efter at AMTech har været
inde over.
Man kan læse nærmere på
www.kalkknuser.dk

Kan vi genanvende vandet i bebyggelsen?
Ændringerne i klimaet
gør at vi får et noget mere uforudsigeligt vejr herunder skybrudsangreb, som gør at vi får
vand i kældrene og på
udearealerne.
Er der mulighed for at vi i
større grad kan regulere
vandmængderne lokalt
ved at gøre noget ved
belægningerne, få beplantning på tagene, mindre søer eller å-løb imellem blokkene.
Det har de i Glostrup
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Ejendomsselskab høstet
en del positive erfaringer
med.
Herfra vil David NielsenOurø den 6. juni komme

og formidle deres erfaringer.
Læs nærmere på
www.glostrup-boligselskab.dk

Batteribokse ved samlede boligafdelinger
Éjerforeningen Taastrup Have går i spidsen og viser vejen med at få etableret batteribokse tæt på folk, og på den måde får de langt flere batterier indsamlet.
Kunne andre ikke bare gøre det samme?
Før jul havde formand Erik Larsen og inspektør Karsten Frederiksen en snak med
Høje Taastrup Kommune om battericontainere. Denne snak blev til at der blev opsat
battericontainere ved de fleste affaldscontainere. Ud fra devisen at det skulle være
nemt at komme af med batterierne.
Det blev også en succes, endda en meget
stor succes. Før da der kun var et sted at
aflevere brugte batterier, kom der i en periode på 14 dage kun 2 liter batterier til genbrug.
Da der var opsat 12 nye containere kom
der, igen i en 14 dages periode hele 10
liter batterier til genbrug, og inspektøren
oplyser at tallet er stigende. Der mangler i
øvrigt at blive opsat 3 battericontainere.
Allerede 1. marts havde beboerne samlet
flere batterier end i hele 2012.
Efterfølgende har ejerforeningen prøvet at
få kommunen med i 2 nye projekter, et
hvor der skulle sorteres plast ud af restaffaldet, og et hvor der skulle opsættes 8
”kasser” til indsamling af lavenergipære
m.m., disse indeholder som bekendt kviksølv som nødig skulle i
restaffaldet. Høje Taastrup kommune har dog takket nej til at
indgå i projekterne, så lige nu
søger ejerforeningen efter egnede beholdere til indsamlingen.
Hvad siger kommunen?
Vi har spurgt affaldschef i kommunen Erik Frank Jørgensen om
andre boligafdelinger der - som
Taastrup Have - ønsker at gøre
en indsats for miljøet, kunne få
samme mulighed:
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Ja, hvis en boligforening vil gøre en ekstra indsats for at få fat på batterierne skal
de være velkomne og kontakte mig.
De skal dog være indstillet på - som i
Taastrup Have - selv at sørge for at samle dem sammen og levere dem til deres
miljøskab.
Vi kan ikke love at der bliver sat batteribeholdere op ved hver blok, men vi kan
sørge for at der bliver kortere for beboerne at gå, når de vil aflevere batterierne.
Ifølge et EU-affaldsregulativ skal alle
medlemslande have en husstandsnær
indsamlingsordning for batterier inden
2016 - og når op på en indsamlingsprocent på mindst 45%. Denne ordning skal
finansieres af producenter og importører.
Erik Frank vil i denne omgang ikke love at
kunne hjælpe med at styrke indsamling af
lavenergipærer og andet miljøfarligt affald. Han henviser til at man her må benytte miljøskabene.

Der er stadig god økonomi i solceller i samlede bebyggelser - solcellernes effektivitet stiger samtidig
med at prisen falder.
Vi følger lovgivningen meget tæt.
Kontakt os for at få et regneeksempel.
Tlf. 88 70 84 90 Bjarne Rasmussen

Skal I have en energigruppe?
Alle boligafdelinger, der er med i Grøn Guide-ordningen, tilbydes gratis assistance i forbindelse med at de etablerer og driver en Energigruppe.
Det kunne være en gruppe med Gadevang som forbillede. Her er der nedsat en gruppe
med beboervalgte og ansatte og hvortil Knud Anker Iversen er tilknyttet som ekstern
sparringspartner og sekretær.
Der kan være nok at arbejde med for en energigruppe - eks. udskiftning til LEDbelysning, fjernvarmeopvarmede vaskemaskiner, salg af energibesparelse, vurdering af
ventilation, solceller.
Ønsker man at etablere en Energigruppe og have den grønne guide tilknyttet, ringer
man bare til MEC på tlf. 43 30 42 00 eller sender en mail til kai@mec-ht.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. 100 medlemmer. Man kan være individuelt medlem for 300 kr.
Som medlem får man et medlemsblad 4 gange årligt og VedvarendeEnergis blad 5
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.
Ring og lav en aftale hvis din afdeling har brug for hjælp på tlf. 43 30 42 00 vedr.:
∗
Vandsparekampagne
∗
Energispareindsats
∗
Affaldskortlægning
∗
kompostering
∗
Informationsindsats
∗
O. lign.
(Hjælpen er gratis hvis I er med i Grøn Guide-ordningen)
Høje Taastrup Boulevard 54, 2630 Taastrup,
Åbningstid kl. 9.00—17.00, lørdag kl. 10-14.
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