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Dette blad udgives af 
den grønne guide: 
Tina Faber (ansv.) . 
Bladet udsendes 4 
gange årligt til abon-
nenterne.  
 
Derudover sendes 
det til større samle-
de boligafdelinger, 
der bakker op om-
kring Grøn Guide-
ordningen, en lokal 
miljøvejlederordning, 
der bl.a. tager sig af 
at vejlede samlede 
boligafdelinger i mil-
jøspørgsmål. 
Boligafdelinger, der 
støtter Grøn Guide 
ordningen, vil gratis 
kunne trække på en 
række ydelser.  
Tilslutning til Grøn 
Guide-ordningen ko-
ster 15  kr./bolig. 
 
Abonnement på bla-
det koster 300 kr. på 
årsbasis leveret digi-
talt. 350 kr. i papir-
form.  
 
Næste nummer ud-
kommer  medio juni 
2020 

Grønt Boligforum 
Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 24. årgang nr. 1 – marts 2020 

AFFALD i Høje-Taastrup 

Vi skal vente til 1. januar 2022, før kom-
munens borgere kan være med i en tids-
svarende affaldsindsamling! 
I starten af ”nullerne” var vores område 
faktisk godt med i trenden om genbrug 
og sortering. Til haveboliger kom der 
komposteringsbeholder, sortering af glas 
og papir, samt frekvenshyppig storskrald-
sindsamling. Men siden er det gået i stå.  
Vi ser nu ud til at blive den sidste kom-
mune med omfattende kildesortering. Det 
vi indførte for 20 år siden batter ikke nok.  
Den nye ordning betyder, at borgerne 
skal sortere deres affald i syv fraktioner: 
Madaffald, restaffald, pap, papir, plast, 
glas og metal, og dertil farligt affald. En 
ganske fin opdeling og med passende 
antal plastcontainere (to fraktioner deler 
en beholder). Indsamlingsfrekvensen er 
tilpasset årstid (madaffald og restaffald 
hentes hver anden uge vinter og hver 
uge sommer af hensyn til lugt) og tilpas-
set mængde, metal og glas kun hver 
fjerde uge. Udbuddet for en ordning med 
start 1. januar 2021 gik om, blandt andet 
fordi det blev for dyrt. 
 
Borgmester Michael Ziegler udtaler til 
Taastrup Avis, at der simpelthen var byg-
get for mange ting og parametre ind i 
opgaven, som man skulle byde ind på, 
og så ender man med nogle høje bud. Så 
nu forenkler vi det, og prøver at sende 
det i udbud igen. Fra MEC håber vi ikke 
at forenklingerne går på kompromis med, 
at skraldevognene kører på biogas. CO-

WI siger godt nok i en rapport, at det bliver 
16% dyrere med kørslen, men kørslens pris-
andel af vores samlede affaldsregning er lav, 
så det er måske en fordyrelse på 2% af den 
samlede regning. Det bør vi nok have råd til i 
klimaregnskabet.  
 
Affald og klima 
Den gode affaldshåndtering gik i stå, fordi 
som Ziegler sagde, "Vi kan jo ikke være i 
spidsen med alt". Underforstået at vi er i spid-
sen med klimatiltag, og så kan vi godt tillade 
os at være bagud med affaldshåndteringen. 
En manglende ambition der truer kommunens 
klimarenomme. 
 
MEC ser selvfølgelig gerne, at sorteringen, 
indsamlingen osv. bliver så simpel som mulig, 
men vi har været bagefter i mange år, så pris-
springet vil uanset, hvordan det organiseres, 
synes at være stort. Vi opfordrer til, at der er 
en debat om, hvilke forenklinger og reducere-
de krav, der lægges ind i det nye udbud. Vi 
må godt være ambitiøse i Høje Taastrup, men 
ambitiøse på en forpligtende måde. 
 
 
 
 
 
 
v/Mads Peter Schreiber    

 

Åbent hus hos Fjernvarmen 
 
Høje Taastrup Fjernvarme         
har også i år haft åbent 
hus, hvor kunder havde 
mulighed for at komme 
hilse på selskabets medar-
bejdere og stille spørgsmål 
til årsafregninger, returtem-
peraturtariffen, abonne-
mentsordning, og se demo-
rum, hvor der er opstillet 
forskellige units m.v.   
                



 

Grønt Boligforum 
pr. mail 
Er I flere i boligafdelingen, 
som godt vil have Grønt Bo-
ligforum - 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 kom-
mer bladet.  
Ældre numre af Grønt Bolig-
forum er også  tilgængelige 
via MECs hjemmeside: 
www.mec-ht.dk  

Kære alle, 

Så er årets første møde i ejendomsfunktionær-netværket ved at være på plads, og 
denne gang besøger vi Rådhuset, hvor Team Affald fra Driftsbyen vil stå for den 
faglige del. 

 Mandag den 23/3 kl. 11.00 - 13.00 inviterer Team Affald til en snak om 
affald, og Yvonne Maria Nielsen er vært ved dagens sammenkomst. Vi hører 
om den nye affaldsordning og pap/papir kampagnen v/ Pia Nielsen. 

 Mødet afholdes denne gang på Rådhuset, Bygaden 2, 2630 Taastrup, mø-
delokale D115. Vi afslutter dagen med en let frokost mellem 12.30 og 13.00 

 Arrangementet rundes af med, at vi aftaler hvor næste arrangement afhol-
des og et evt. tema. 

 

Tilmelding kan ske til tina@mec-ht.dk senest den 18. marts 2020 

 

Vel mødt! 

Invitation til grønt ejendomsfunktionærnetværk 
med fokus på affald 

Natur og miljøpulje   
 
Der var i januar fem initiativer der søgte om at få støtte i 
Agendarådets Natur og Miljø-pulje. Tre fik tilskud.  
Det var Korshavegaard grundejerforening der fik 4000 kr. 
til at gøre en ekstra indsats for naturen ved at plante, så, 
opsætte insekthoteller og sørge for små informationstav-
ler.  
Så har ”Den skabende By” i Hedehusene søgt og fået 
14.000 kr. så de for alvor kan komme videre med deres 
planer for skolehaver.  
Endelig har boligselskabet DfB/Domea søgt og fået 
10.000 kr. til fælleshaver og madlavningsarrangementer i 
den kommende kvarterspark. Betingelsen er her dog at 
boligselskabet bidrager med mindst det samme beløb.  
Næste gang Agendarådet behandler ansøgninger vil væ-
re den 28. maj. Sidste frist for at komme med ansøgnin-
ger er den 20. maj. Skriv til arnelar@htk.dk.  

  

mailto:tina@mec-ht.dk


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.  
  
Når opgaven er gennemført og energi-
besparelsen er sandsynliggjort, vil bo-
ligafdelingen kunne inddrive 43 øre pr 
kWh energibesparelse. Det er - modsat 
tidligere - ikke afgrænset til varmebe-
sparelser. Man vil også kunne sælge 
den energibesparelse, som opnås ved 
elbesparelse.  
   

Det var i 2005 vi for første gang gennemførte en Ren By aktion. Det er således det 16. 
års aktioner, vi starter i år.  
Normalt starter Ren By aktionen i forbindelse med den store landsindsamling af affald, 
som DN står for. Sådan er det ikke i år. Vi kan ikke vente med at gå i gang til søndag 
den 26. april hvor indsamlingen i år er berammet til.  
 
Derfor vil der allerede onsdag den 25. marts kl. 17.00 være indsamling af affald med 
udgangspunkt fra Miljø– og EnergiCentret i Høje-Taastrup.  
Samme dag kl.15.00 i 
Fløng med start fra RE-
MA 1000.  
 
 
Her ses de fleste af dem, 
der var med til Ren By-
julefrokosten i 2019. 
 
 

 

Ren By starter op igen i marts 2020 

Affaldsbeholder i køkkenet 
 
I Miljø– og EnergiCentret kan man se, 
prøve og købe en smidig og solid af-
faldsbeholder i genbrugsplast, der kan 
sættes under køkkenvasken. Pris 62,50 
kr. 
Det er virksomheden 
www.flexowaste.dk der leverer.  
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 Miljø– og EnergiCentret i Høje-Taastrup 
 
Miljø- og EnergiCentret er en selvstændig privat forening, der har eksisteret siden 3. 
september 1993. Fuldt medlemskab koster 300,- og støttemedlemskab 100,-.  
  
Som medlem får man et medlemsblad 4 gange årligt og rabat på arbejdsløn ved repa-
rationer i elektronikværkstedet. 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.: 
 Energispareindsats / ved energitjenesten DK  
 Kompostbeholdere 
 Affaldskampagner 
 Bæredygtige løsninger generelt 
 
Høje Taastrup Boulevard 54, 2630 Taastrup,  
Åbningstid kl. 9.00—18.00, mandag til torsdag, fre-
dag 9.00-17.00 og lørdag kl. 10.00 - 14.00.   
  

 

Invitation til ”Åbent Biotopia” i Albertslund  
 
Som et led i at få skabt kendskab og interesse for at styrke biodiversiteten i 
Hakkemosen og samtidig få familien med ud under åben himmel, vil MEC gerne 
i samarbejde med kommunens naturvejleder Thomas Gyalokay og Agendacen-
ter, Albertslund  invitere interesserede borgere i kommunen ud i naturen.  
 
Vi mødes i Albertslund Biotopia mandag den 18. maj til en snak om mere natur i 
byen, og hvordan man kan være med til at styrke biodiversitet lokalt og samtidig 
være sammen som familie. Programmet er stadig under udarbejdelse, men tid 
og sted vil blive meldt ud på MECs FB og hjemmeside samt i lokalavisen, når vi 
nærmer os arrangementet. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen.   
 
v/ Tina 
 

Tid til at gøre forårsrent i din boligforening? 
Miljø– og EnergiCentret udlåner gerne affalds-pickers og 
handsker til samlede boligafdelinger, hvor beboere selv 
arrangerer en lokal affaldsindsats. Ønsker man at låne ud-
styret, kan man kontakte os på tlf. 43 30 42 00 eller på mail 
til mec@mec-ht.dk 
 
Billedet er taget i forbindelse med at bebyggelsen Essex-
park havde arrangeret forårsrengøring forrige år.  


