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

Hjemmesider:

Er der overhovedet nogen
der er opdateret?
En hurtigt test af de lokale boligafdelingers hjemmesider viser at den
mest ajourførte og brugbare hjemmeside laves af beboerne i ejerforeningen Lindevang 7EÆ
(Lindevangshusene 76 - 82, 92 104) www.lindevang7eae.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.

Her er tale om hjemmesider som
opdateres af bestyrelsesmedlemmer, der laver arbejdet i deres fritid.
Udover disse hjemmesider er der
gode hjemmesider som opdateres af
professionelle.
Her kan nævnes www.detbedste.net
(Charlotteager) og www.hejnabo.dk
(Gadehavegård).
Er der gode lokale hjemmesider fra
samlede boligafdelinger, vi har overset, så giv et praj.

Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 14. årgang nr. 3 – okt. 2010
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

Derudover er der enkelte hjemmesider som www.gadevang.com og
www.parkbo.dk som ikke indeholder
uaktuelle oplysninger, men som på
den anden side heller ikke er særligt
aktuelt informerende.
Husk! Man taber lysten til at besøge
en hjemmeside, hvis den indeholder
for mange uaktuelle ”nyheder”.

Grønt Boligforum

støtter Grøn Guide
ordningen, vil gratis

Skal der beplantning
på tagene i nogle af
de samlede boligafdelinger? Det er spørgsmålet på et offentligt
møde tirsdag den 16.
november kl. 19.00 i
Taastrup Kulturcenter,
Poppelallé 12.
Ved den lejlighed for
vi besøg af to mennesker der har mange
års erfaringer med
grønne tage, nemlig
Ulrik Reeh fra virksomheden Vegtech
(www.vegtech.dk) og
hortonom og biolog
Else Mikkelsen.
Der er mange gode
argumenter for det:

ge. Det er ikke mindst
aktualiseret med de
mange skybrud vi haft
på det seneste.
– Tagene formodes at
kunne holde varmen
ude en hed sommerdag og varmen inde
en kold vinterdag.
- tagene kan - specielt i bytætte områder forbedre luftkvaliteten.
- tagene forlænge
tagmembranens levetid via afskærmning
mod UV stråling,
dæmpning af temperatursvingninger og
beskyttelse mod mekaniske påvirkninger.

– Op til 50% af regnvandet kan holdes
igen af beplantningen og vækstlaget og
således begrænse og
forsinke afløbet
af afstrømmende regn
vand fra grønne ta-

Det kan i øvrigt gøres
så det forskønner husene og styrke den
grønne struktur i tæt
bebyggelse.

kunne trække på en
række ydelser.
Abonnement på bla-

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)

det koster 200 kr. på
årsbasis.
Tilslutning til Grøn
Guide-ordningen koster 15 kr./bolig.
kommer ca. 10. december 2010.

Udflugt til Spildevandscentret i Avedøre.
Onsdag den 27. oktober kl. 18-20
har vi arrangeret at kunne besøge
Spildevandscentret i Avedøre for her
at høre mere om hvad der sker med
vores spildevand og regnvand efter
brug.
Ønsker man at deltage sker det ved
henvendelse til Miljø– og EnergiCentret på tlf. 43 30 42 00 eller pr.
mail mec@mec-ht.dk

Høje Taastrup Boulevard 41, 2630 Taastrup.
Åbningstid kl. 8-17, mandag kl. 9-17,
lørdag kl. 10-14.
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misk?
Københavns kommune
har lavet en beregning
der viser at grønne tage målt over en 40 årig
levetid giver overskud.
Det vil give tagene længere levetid
(besparelse på langt
sigt) og større isolering
(drift be spa relse).
Udover den langsigtede besparelse for boligafdelingen kunne kommunen være interesseret i at begrænse vandmængderne til kloaksystemet.
Hvorvidt der i HøjeTaastrup kan opbygges
lydhørhed for det ved vi
forhåbentlig mere om
den 16. november.

Men hvordan hænger
det sammen økono-

Næste nummer ud-

Vejledningstid tirsdag til fredag: kl. 8-15
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Skal tagene være grønne?

Vandet er tema
Dette nummer har vandforbruget i de samlede boligafdelinger som tema.
Udover arrangementet om
grønne tage har vi undersøgt
vandforbruget i flere samlede
boligafdelinger.
Hvor meget bruger vi i vores
boligafdeling? Hvor langt kan
vi komme ned? Kan vi selv gøre noget? Hvad gør andre ?
Emner som bliver berørt på
side 2,3 og indstikket.

God ide, der kan hugges

Koldt vands forbrug i udvalgte
samlede bebyggelser i Høje-Taastrup

Der er dramatisk stor forskel på
hvor meget vand de forskellige
bebyggelser bruger.
Mest glorværdige er Gadehavegård, Charlottegården, Engvadgård og Taastrup vænge. De 3
første har individuel vandmåling,
mens Taastrup vænge ikke har.
(Har haft, men har droppet det).
Her bor imidlertid mange pensionister, som er mere sparsommelige end børnefamilier og så har
de en meget aktiv vicevært, der
holder øje med udsivende vand.
Alle har de oven i købet (bortset
fra Gadehavegård) forbedret sig
siden opgørelsen i 2008.
I den modsatte ende har vi
Vesterby hvor beboerne bruger
over den dobbelte mængde
vand, men de øvrige byer i
Torstorp er - sammen med Tåstrupgård - i den forkerte ende.
Langt over gennemsnittet lokalt
på 139 liter. Landsgennemsnittet
er på 116 liter/person.
(Kilde:Danva).

(liter pr. person pr. dag)

Lokalt gennemsnit

Grønnehaven*

Vesterby*

Sønderby*

250,00
2009

2008
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Nørreby*

200,00

Sammen med bladet følger, som
løsark, tallene, der ligger til grund
for søjlerne.
Er der fejl i angivelsen af beboerantallet (der kommer fra Folkeregistret) eller vandforbruget vil vi
meget gerne vide det.
Hvis der er rettelser vil de blive
lagt på vores hjemmeside
www.mec-ht.dk.

Østerby*

Lindev.hus 50-74

Taastrup Vænge

Engvadgård

150,00
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Charlottegården

100,00

Der er således ingen vej uden
om. Individuel vandmåling stimulerer lysten til at begrænse vandforbruget. Specielt nu hvor vandprisen er på 60 kr/m3.

MEC tilbyder alle boligforeninger, der er med i
Grøn Guide-ordningen, gratis vandsparefolder
og 1 aften gratis indsats i forbindelse med en lokal kampagne.

Gadehavegård

50,00

I Taastrupgård og Nørreby er der
sket en mindre forbedring, mens
de øvrige bruger endnu mere
end 1 år tilbage.
I ingen af disse boligafdelinger
måles vandforbruget individuelt.

Gratis hjælp til vandsparekampagne

Blåkilde

Taastrupgård
0,00

Det er ikke forbudt at blive inspireret af andre.
F.eks. har de en vane i ejerforeningen Lindevang
EZ (50-74) hvorefter de på opslagstavler i opgangene hænger månedens tal for vandforbrug op.
(Se nedenfor).
I opgørelsen er kun opgjort hvad det kolde vand
koster bebyggelsens 170 beboere. Som en tommelfingerregel koster det 50% mere for det varme
vand (skønnet 35% af vandforbruget).
Som bestyrelsesmedlem Jørgen Laursen siger:
”Det er med til at skærpe opmærksomheden. Vi
ved imidlertid ikke i hvilket omfang det vil kunne
ses i vores vandforbrug, da det er første år vi gør
det”.
I øvrigt skal beboerne i Lindevang 7EZ på næste
generalforsamling tage stilling til hvorvidt de også
her skal have individuel vandmåling.

KOMMENTAR TIL VANDTALLENE

