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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.  
Foreningen har ca. 120 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.  
 
Ring og lav en aftale hvis din afdeling har brug for hjælp på tlf. 43 30 42 00 vedr.: 
 Energispareindsats 
 Affaldskortlægning 
 Undergrundscontainere 
 Informationsindsats  
 
(Hjælpen er gratis, hvis I er med i Grøn Guide-ordningen) 
Høje Taastrup Boulevard 54, 2630 Taastrup,  
Åbningstid kl. 9.00—18.00, lørdag kl. 10.00 - 14.00.   

  

 
Pr 1. januar 2021 fik Miljø- og Energi-
Center Høje Taastrup ny chef, Emil 
Viskum. Emils baggrund er skolelærer-
uddannelse og skolelærervirke samt et 
grundigt kendskab til lokalområdet.  
Emil har desuden siden august 2018 
siddet i byrådet, hvor han repræsente-
rer Enhedslisten. Dette ”fritidsarbejde” 
beholder han 

I MEC-regi vil der være fokus på at 
fortsætte centrets traditionelle aktivite-
ter med frivillige og gode mennesker 
på kanten af arbejdsmarkedet. Centret 
er et sted, hvor der ikke kan skabes 
økonomisk kommercielle resultater – vi er en socio-økonomisk virksomhed. 
Samtidigt med kontinuiteten, så initierer Emil nye aktiviteter indenfor klima, 
grøn omstilling og energifællesskaber. Ikke mindst boligforeninger vil få nytte 
af dette fokus. Det mangeårige arbejde med grøn boligforum er en vigtig del 
af vores mål, som bestyrelsen føler ligger i gode hænder hos Emil. 
 
Skrevet af Mads Peter Schreiber 
 
 

Velkommen til ny centerleder for MEC-HT Emil Viskum 

 

Foto Peter Schreiber 
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Dette blad udgives af 
den grønne guide: 
Emil Viskum (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 
2021 
 

Grønt Boligforum 
Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 24. årgang nr. 1 april 2021 

Nu sortere de det grønne affald fra 

De samlede bebyggelser går i spid-
sen for hvad angår kildesortering i 
Høje-Taastrup. Foreløbig er 4200 
husstande i kommunen i gang med 
at sortere alt det fra som skal sorte-
res herunder plast, metal, pap og 
ikke mindst madaffald. Blandt de be-
byggelser der er med er bla.  
Taastrup Have, Gadevang, Nærhe-
den, Pælestykkerne og Parkvej Mad-
affald er kommet med her ved års-
skiftet, og meldingen fra Yvonne Ni-
elsen i driftbyen er, at det er kommet 
godt fra start. 
Som hun siger : "Det er vores ambiti-
on, at resten af de samlede bebyg-
gelser/ etageboligområder sorterer 
alle affaldsfraktioner ved årsskiftet 
2021/2022." 
 
Hun fortæller endvidere, at kommu-
nen har overdraget ansvaret for at 
bortskaffe affaldsfraktionerne til Vest-
forbrænding. De sørger så for at 
madaffald indsamles af renovatøren 
og kommer til HCS-
forbehandlingsanlæg i Glostrup, hvor 
poserne med madaffald sprættes op. 
Plasten frasorteres til genanvendelse 
og madaffaldet sorteres for urenhe-
der af plast, pap og metal m.m. 
 
Madaffaldet neddeles til en pulp, som 
pumpes ind i biogasanlæg hvor det 
blandes med gylle og forgasses til 
biogas, som afsættes på naturgas-
nettet, hvor det fortrænger naturgas, 
som er fossilt brændstof. Den afgas-
sede biomasse bliver til naturgød-
ning, der kan erstatte kunstgødning, 
og spredes på markerne som gød-
ning. 
 
Et af de steder man er kommet i 
gang er Taastrup Have. Erik Larsen, 
formand fortæller: "Vi har "plaget" 
kommunen for at komme i gang, og 
har forberedt vores beboere helt til-
bage fra oktober ved opslag pa hjem-
mesiden og på Facebook, hvor de er 
blevet bombarderet" med informatio-
ner om håndteringen af affaldet. 

Omkring årsskiftet gik det så i gang. Der 
er kommet nye containere og alle bebo-
ere har fået en startpakke med det nød-
vendige udstyr til sorteringen. 
Hvert kvartal far hver husstand en porti-
on på 100 poser som de skal fylde kaf-
fegrums, salat og kartoffelskræller i og 
levere til nærmeste genbrugscontainer. 
Får de for mange poser skal de leveres 
tilbage til ejendomskontoret. 
Taastrup Have har 354 lejligheder, der 
beboes af en blandet flok af helt unge 
mennesker der er første gangs købere, 
midaldrende der er blevet skilt og æl-
dre, der har boet i bebyggelsen i rigtig 
mange år. 
 
De har alle taget rigtig godt imod den 
nye skærpede sortering, og stikprøver 
viser at sorteringen er helt i top, og at 
der kommer overraskende meget der 
kan leveres videre til oparbejdning.  
Tilsvarende er mængderne af restaffald 
til forbrænding faldet  
betragteligt. 
 

Det starter i køkkenet  
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Skal du være vild med vilje? 

Skal du være vild med vilje? 

Gør livet vildere, lettere, smukkere og sundere og vær med i projektet ”Vild med vilje”. Her kan du bidrage til øget 
biodiversitet ved lokalt at gøre en indsats for at gøre naturen rigere og vildere, samtidigt med at livet bliver lettere, 
da der skal bruges mindre tid på naturpleje. Men som om det ikke var nok, er det også påvist, at menneskers hel-
bred og trivsel øges, når de færdes i grønne miljøer og vild natur. 

”Vild med vilje” er en bevægelse for alle, der gerne vil gøre en konkret forskel for at gørenaturen rigere og mere 
mangfoldig. Målet er at få mere vild natur, der hvor mennesker bor, arbejder og leger gennem vidensdeling og kon-
kret handling. Ved at deltage i ”Vild med vilje”, er man med til at skabe nye levesteder for planter, dyr og svampe. 
Hvis man gerne vil være en del af ”Vild med vilje”, kan man lave et partnerskab med ”Vild med vilje”, hvor man kan 
få gode råd og sparring, ift. hvordan man kan gøre sit lokalområde mere vild og naturlig samt mulighed for at for-
midle sin indsats på organisationens hjemmeside og Facebookside. På den måde kombinerer ”Vild med vilje” den 
konkrete lokale indsats med muligheden for at dele naturoplevelser 
med andre samt inddrage andre i hele processen med at skabe 
natur mangfoldighed. 

Der er brug for mere vild natur og handling nu  
Det er nu, vi bliver nødt til at gøre noget, da bestanden af vilde dyr 
er skrumpet 68 procent siden 1970, hvor især bier, insekter og som-
merfugle har været hårdt presset, og selvom man nogle gange kun-
ne ønske sig en verden uden de summende og til tider stikkende 
insekter, ville det være forfærdeligt, hvis de ikke eksisterede. F.eks. 
er bien en fremragende bestøver og bestøver cirka 70 af de 100 
plantearter, der brødføder cirka 90 procent af jordens 
befolkning, hvilket betyder, at hvis bien uddør, vil vi 
have store udfordringer med at producere madvarer 
nok til os alle sammen. Siden 1980 er antallet af bier faldet drastisk, dels pga. sprøjtegifte og dels fordi der grundet 
landbrug er blevet en stadig mindre mangfoldig fauna og flora, hvor få landbrugsafgrøder har udkonkurreret de vilde 
arter. Mange af de 300 forskellige biarter, vi har  Danmark, er specialiseret i enkelte blomster, og når der ikke er 
flere af den type blomst, som den enkelte biart er specialiseret i, så uddør den type bi.Danmark er en af de lande i 
verden, hvor biodiversitet har sværest vilkår, og der er ikke blevet gjort nok. I 2010 satte FN 20 delmål for mere 
biodiversitet (de såkaldte Aichi-mål), og i dag er det ikke lykkedes Danmark at leve op til en eneste af målsætnin-
gerne. 

Du kan gøre en forskel 
Der er mange forskellige partnere og aktører i ”Vild med vilje”. Her kunne nævnes kommuner som eksempelvis 
Herning og Gladsaxe, men også virksomheder som Carl Ras og Reno-Nord er engageret i bevægelsen for mere 
vild natur. Derudover deltager der børnehaver, en kirke, Aalborg universitet, Aqua akvarium og dyrepark og Give-
skud Zoo. Sidst men ikke mindst er der en lang række boligforeninger, såsom KAB, Friheden Boligselskab og Dani-
ca ejendomme.  
 
Det almene boligselskab KAB, som har flere boligforeninger i Høje Taastrup heriblandt Taastrupgaard og Blåkilde-
gaard, er også gået aktivt ind i ”Vild med vilje” og har ansat Sara Berg som projektleder på projektet, og hun har 
nogle gode anbefalinger til, hvordan man kan komme i gang. Første skridt er at begynde at tale med hinanden i 
boligforeningen, om hvad der er af muligheder for mere biodiversitet. Herefter er det en god idé at starte, hvor man 
alligevel skal til at gøre noget. Til sidst anbefaler Sara Berg, at man søger professionel hjælp, så man får mest mu-
ligt ud af indsatsen. Sara fortæller også, at Man i KAB har valgt at indgå i et samarbejde med Habitas, som kan give 
kvalificeret rådgivning, hvor Habitas udarbejder en foranalyse, laver et feltbesøg og laver nogle konkrete anbefalin-
ger på baggrund af analysearbejdet. Derudover står Habitas også klar med telefonrådgivning i implementeringspro-

cessen. 
 
Det behøver ikke være grimt 
Mange har en forestilling om, at det at gøre et områ-
de mere vildt blot er at lade græsset gro, og vild natur 
så bare bliver tidsler og højt græs, men vild natur og 
biodiversitet behøver ikke bare være højt græs og 
tidsler. Derimod kan en græseng suppleres af en 
masse vilde engblomster og varieret beplantning, 
kvashegn som kan huse insekter og LAR-anlæg til 
opsamling og udnyttelse af regnvand. 
Ved nybyg kan det  være en idé at tænke biodiversi-
tet ind i projektet fra en start, men man kan også star-
te i det små med engblomster og insekthoteller. Her 
vil man i Høje Taastrup f.eks. kunne søge hjælp og 
viden på Naturplanteskolen, hvor Aiah Noack står 
parat med gode råd og idéer til dig, der vil i gang med 
at gøre vores natur mere mangfoldig. 

 

Skrevet af Emil Viskum 

Foto John Rasmussen 

Foto Colourbox  
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Inden for de næste år vil der komme 
markant flere elbiler på gaden, men er 
det kun dem der bor i parcelhusene 
der skal lade dem. Det mener vi vel 
ikke, men hvordan sørger man for op-
ladning, når der ikke er en garage, 
hvor man kan trække stik fra. 
Her kommer MEC med et forslag, som 
vi mener skal afprøves: hvorfor ikke 
overbygge p-pladser med solcelletag 
og sa trække energien til elbilen herfra. 
Strømmen herfra skal så lagres i det 
omfang den ikke bruges.  

Solceller, samlede byggerier og el-biler 

Omvendt skal der kunne leveres strøm 
det bliver mørkt enten på batteri eller via 
tilslutning til elnet- tet. Der er en række 
ting der skal afklares: f.eks. hvordan 
man håndterer det stærke pres på par-
keringspladserne og reservation til elbi-
ler, men det vil ikke blive svært at finde 
en boligafdeling , der godt vil høste erfa-
ringer mod at de ikke skal betale for 
etablering af anlægget. 
Forslaget er blevet positivt modtaget i 
kommunens klimasekretariat. 

På Samsø oplades kommunens biler via solceller. Måske kunne 
noget lignende ses i Høje- Taastrup. 


