Kommunens tiltag i forbindelse med deres SCA projekt omkring nye måder at
undervise eleverne i natur/teknik på fremadrettet.
Man har fået indkøbt den mobile platform og energitjenesten øst er gået i gang med at
ombygge platformen således at div. læringsforsøg og opstillinger kan fremvises og afprøves. Den mobile platform fik sin debut på folkemødet denne sommer, hvor HTK
havde en række interessante energi- og indeklima relaterede opstillinger klar til folket.
Høje-Taastrup kommune ville samtidig være repræsenteret i forbindelse med ”Smart
City Accelerator” projektet sammen med DTU og KU, der i samme ombæring deltog i
div. paneldebatter.
Efter folkemødet vil den mobile platform turnere rundt i norden blandt de forskellige
projektpartnere og fremvises ved konferencer. Ved projektets afslutning, er planen, at
den fokuseres hen imod undervisning i folkeskoleregi og kan bruges som en ekstra
godbid i forbindelse med undervisning inden for energi- og klimaområdet som varetages af de grønne ambassadører på skolerne.
Borgerskolen holder i disse dage naturvidenskabelige temauger (uge 38,39) hvor de
har spurgt ind til ressourcepersoner i kommunen som på en eller anden måde arbejder
med bæredygtighed, vand og energi. – Det kan evt. være et besøg på MEC, hvor centerchefen fortæller om dagens gang på MEC og vores genbrugsmodel. Det kan også
være at energitjenesten øst kommer på banen til en snak om vand og energi. Borgerskolen har vist interesse for et besøg på MEC i denne uge, så det bliver spændende.

Grønt Boligforum
Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 22. årgang nr. 3 – sept. 2018
Dette blad udgives af
Tina Faber (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

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. 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.

række ydelser.
Tilslutning til Grøn
Guide-ordningen koster 15 kr./bolig.
Abonnement på
bladet koster 300 kr.

Hjælp til informationsindsats
Lån af udstyr til affaldskampagne (pickers)
Hjælp i forbindelse med kampagner
Etablering af informationsarrangementer om miljø
Etablere relevante udflugter
o.l..

papirform.
Næste nummer udkommer medio
december
2018

(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. 10.00 - 14.00.
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v/ KA Iversen
Den 13. september var
medlemmer af Grønt Bolig
forum inviteret til at besøge genbrugsstationen i Brøndby for her
at høre om deres erfaringer. Lederen Henrik Puuka-Sørensen
fortalte engageret om hele deres
genbrugsordning, som han gennemgik for
såvel haveboliger som etageboliger.
Ikke mindst håndteringen af deres
bioaffald i samlede boligområder
var et område af interesse. Her er
man i gang i 16% af de samlede
boliger (1738), hvoraf hovedparten er almennyttige. Erfaringen er
at beboerne er gode til at lave
rene sorteringer (92%) men at de
ikke får samlet så store mængder
som de gør i haveboligerne.
Alle boliger har fået udleveret et
stativ til brug inde i køkkenet og
har – i hvert fald her i starten –
også fået udleveret poser som
bioaffaldet kan frasorteres i. Dis-

se poser har været majsposer, men
det er de på vej væk fra, da poserne
alligevel frasorteres inden indholdet
kommer til behandling på biogasanlægget i Hashøj
Brøndby har afsat 1 mio. kr. til affald
fra 1. januar 2020. Ønsker man at få
det power point foredrag som Henrik
Puuka talte ud fra, skal man bare skrive til kai@mec-ht.dk.
Bemærk! Høje-Taastrup kommune
skal nu for alvor i gang med at få
beskrevet vilkårene for de vognmænd der skal stå for indsamlingen af skrald.

Pulje til forbedringer i samlede bebyggelser

på årsbasis leveret
digitalt, men 350 kr. i

Ring og lav en aftale hvis din afdeling har brug for hjælp på tlf. 43 30 42 00 vedr.:

Affaldserfaringer fra Brøndby

den grønne guide:
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Nu har Realdania under overskriften ”Underværker” sat 45
mio. kr. på højkant til ildsjæle,
der i deres boligområde vil
sætte et nyt fællesskabsstyrkende initiativ i gang.
Om det skriver de at ” Danmarks byggende ildsjæle bliver flere og flere, og deres
idéer rækker ud til lokalsamfundet og styrker fællesskabet. Underværker er en kam-

pagne, der støtter ildsjælene i at
gøre deres idéer til virkelighed. ”
Ideerne kan være mangfoldige og
kun fantasien sætter grænser. På
www.undervaerker.dk kan man
se eksempler på initiativer der allerede har fået en økonomisk håndsrækning - f.eks. Komposthaver og
fremtidens klubhus. Det grønne
fællesrum, skraldecafe.
Det er også her man kan læse om
hvornår der er ansøgningsfrist og
hvordan man søger.

Robust borger
Beredskabsforbundet arrangerer kursus for samlede boligafdelinger under temaet ”Robust Borger”. Kurset
kan gennemføres i bebyggelsen hvis
ca. 10 er tilmeldt.
Hvad indeholder kurset så? Kurset vil
være direkte målrettet den konkrete
boligbebyggelse. Det gælder om at
beboeren er bedst muligt klædt på til
at kunne håndtere uforudsete og kritiske situationer såsom brand og personskade. Det er dog kun den ene
del. Den anden del handler om at
kunne forebygge. Hvordan undgår
man at ting trapper op og at ulykken
sker?
Kurset er gratis. Det er det ”fordi vi i
samfundet tror på, at hver gang en
Robust Borger forebygger og handler, hjælper det de berørte og aflaster
redningsberedskabet. Det er i sidste
ende til gavn for samfundet.”
Man kan få mere at vide og tilmelde
sig via www.robustborger.dk eller på
telefon 35 24 00 00

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:

Grønt netværk for ejendomsfunktionærer

Nedtællingen
til Business Basar 2018 er i gang.
Torsdag
den 20. september
på Quality Hotel
Høje Taastrup - kom forbi !

Invitation til lokalt interessemøde i ENIG
regi med fokus på Skimmel.
Boligforeningen VIBO vil gerne i samarbejde med kommunens Klimasekretariat
og MEC invitere til et interessemøde for
lokale grønne ejendomsfunktionærer tirsdag den 25. september mellem
11-13 på adressen Charlotteager
160, 2640 Hedehusene.

31 virksomheder og andre aktører med
tilknytning til erhvervslivet har købt
stand. Det er vi i arbejdsgruppen meget
glade for.
Nu gælder det om at få nogle gæster
forbi, og der håber vi selvfølgelig at se
alle de øvrige medlemmer af HøjeTaastrup Erhvervsforum og Hedehusene Erhvervsforening. Og andre, som
har lyst at komme i dialog med det lokale erhvervsliv, er lige så velkomne.
Som gæst kan du på forhånd gå ind på
Basarens hjemmeside og booke et mødemed en eller flere udstillere. Eller du
kan bare tilmelde dig som gæst uden at
booke aftaler. Simpelt!

Vi glæder os til at se jer.

Tina Faber
Centerchef

Dagens tema bliver skimmel, og vi har
inviteret Kasper Cordt Olsen fra Skimmel.dk til at komme forbi og give et kort
oplæg om hvordan man forebygger og
bekæmper skimmelsvamp i boligen.
Vi mødes klokken 11.00 hvor ejendomsmester Georg Metzon byder velkommen
inden ordet gives videre til Kasper.
Efter oplægget vil der være en omvisning
på matriklen, inden vi afslutter dagen
med en let frokost.

Programmet er bygget op om datingaftalerne. Der er sat tid af til fem aftaler á
15 minutter. Men først holder borgmester Michael Ziegler åbningstale. Og klokken 16.30 tager vi en pause og hører teamchef Flemming Troelsen fra Væksthuset
ryste nogle salgstricks ud af ærmet. Og så
slutter vi med tapas, hyggeligt samvær og
god musik/sang fra Magnus Rossen.

Arrangementet afsluttes med at vi lige
aftaler hvor næste arrangement afholdes.

Lad fjernvarmeværket hjælpe
med energibesparelsen
Inden I går i gang med at investere i
energibesparelser vil det være rigtig
klogt at tage kontakt til
Fjernvarmeværket (Mia Paasche på tlf.
43 55 30 21 eller mia.paasche@htf.dk).
Hun vil kunne guide jer og sikre at i får
udfyldt de rigtige papirer.

Se hele programmet med tider på
www.businessbasar.dk

www.mec-ht.dk

Når opgaven er gennemført og energibesparelsen er sandsynliggjort vil boligafdelingen kunne inddrive 43 øre pr
kWh energibesparelse. Det er - modsat
tidligere - ikke afgrænset til varmebesparelser. Man vil også kunne sælge
den energibesparelse som opnås ved
elbesparelse.
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Tilmelding kan ske til tina@mecht.dk senest den 20. september.
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Affaldsbeholder i køkkenet
I Miljø– og EnergiCentret kan man se,
prøve og købe en smidig og solid affaldsbeholder i genbrugsplast, der kan sættes
under køkkenvasken. Pris 62,50 kr.
Det er virksomheden www.flexowaste.dk
der leverer.

