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Dette blad udgives af
den grønne guide:
Tina Faber (ansv.) .
Bladet udsendes 4
gange årligt til abonnenterne.

Omtrent 10% af danskerne parkerer deres bil ved kantstenen. Mens stadig flere vænner
sig til tanken om at den elektriske version bliver deres næste bil, så møder elbilforeningen FDEL fortsat skepsis fra interesserede, der bor i etagebyggeri uden tilhørende pplads. Beboere i lejligheder bekymrer sig generelt om, hvor de kan lade, når de ikke har
mulighed for at plugge ind ved hjemmet i løbet af natten.

Derudover sendes
det til større samlede boligafdelinger,
der bakker op omkring Grøn Guide-

Via dette link, kan du blive klogere på dette og andre dilemmaer vedr. ladning af elbiler i
etagebyggeri.

ordningen, en lokal
miljøvejlederordning,

https://fdel.dk/vejledning-til-boligorganisationer-vedroerende-opladning-til-elbiler/

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

Invitation til ”Åbent Biotopia” i Albertslund blev aflyst grundet Corona, og arrangementet flyttes til foråret 2021.

jøspørgsmål.
Boligafdelinger, der
støtter Grøn Guide

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 Agendacenter, Albertslund invitere interesserede borgere i kommunen ud i naturen til en snak om biodiversitet.

ordningen, vil gratis

kunne trække på en
række ydelser.
Tilslutning til Grøn
Guide-ordningen koster 15 kr./bolig.

Miljø– og EnergiCentret i Høje-Taastrup

Abonnement på bla-

Miljø- og EnergiCentret er en selvstændig privat forening, der har eksisteret siden 3.
september 1993. Fuldt medlemskab koster 300,- og støttemedlemskab 100,-.

det koster 300 kr. på
årsbasis leveret digitalt. 350 kr. i papir-

Som medlem får man et medlemsblad 4 gange årligt og rabat på arbejdsløn ved reparationer 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 HøjeTaastrup kommune.

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

Energispareindsats / ved energitjenesten DK

Kompostbeholdere

Affaldskampagner

Bæredygtige løsninger generelt

form.
Næste nummer udkommer medio sep-

på

tember 2020

Høje Taastrup Boulevard 54, 2630 Taastrup,
Åbningstid kl. 9.00—18.00, mandag til torsdag, fredag 9.00-17.00 og lørdag kl. 10.00 - 14.00.
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Evt. frasortering af mælkekartoner
Da miljøministeren sammen med
klimaministeren tidligere på året
introducerede en skærpelse af
kildesorteringen, var det kravet
om 10 fraktioner, der stjal overskrifterne. Flere gjorde sig morsomme med at tegne 10 skraldespande foran indgangen til det
lille rækkehus.

Den ekstra fraktion vil ikke udløse
krav om en ekstra beholder, men
hvad den skal blandes sammen med
er uafklaret.

Dybest set vil den øgede kildesortering ikke kræve flere affaldsbeholdere, men det var der jo ikke
så meget ”sensation” i.

Uanset hvad så er giver det god mening, at frasortere mælkekartonerne,
idet de indeholder lange jomfruelige
papfibre der - i en genanvendelsesproces - vil være nyttige. Plast - fra
kartoner - vil, også på sigt, kunne
genanvendes.

Der var dog en nyhed, som gled
mere stille igennem. Nemlig nyheden om, at nu skal vi også til at
genanvende vores mælkekartoner og andre kartonner, der består af to materialer
(”kompositmaterialer) nemlig plast
og pap.
Det har vi i Danmark - modsat
vores nabolande - ikke vovet os
ud i. Det til trods for, at man i såvel Tyskland som i Sverige igennem mere end 20 år har gjort det
og har stigende genanvendelse,
når man har skilt de to produkter
fra hinanden.
Kigger vi i vores restaffald, må vi
konstatere, at netop kartonerne
udgør den største enkeltfraktion.
Pr. dansker udgør plast-pap karton 6 kg affald pr. år eller 34.000
tons affald om året (kilde:
NIRAS).

I Sverige indsamles kartonerne sammen med andet pap, mens det indsamles sammen med plast i Tyskland.

De præcise betingelser er man i gang
med at afklare i Miljøstyrelsen, så
dem får vi ud senere på året.
I Høje-Taastrup vil den nye og udvidede kildesortering først træde i kraft
fra 1. januar 2022.
PS. Det passer ikke, at det er helt nyt
i Danmark. Fredericia har - som den
eneste kommune i Danmark - sorteret mælkekartoner fra igennem de
sidste 20 år og sendt det indsamlede
til efterbehandling i Tyskland. De har
gode erfaringer med det.

Ren By startede op i juni måned 2020

Natur og Miljøpulje sætter spor
Taastrup Have fik i december 2019 en
bevilling fra Agendarådets Natur og Miljøpulje. Bevillingen på 3902,- kr. skulle anvendes til, at de kunne etablere bi-venlige
blomsterbede. Der er nu etableret fire
sommerfugle og bi-venlige bede.
Det sker på basis af en frøblanding der i
øvrigt hedder noget så romantisk som
”Honningbi og sommerfugleblomster festblanding”, og består bl.a. af følgende
blomster:
Honningurt, Blodkløver, Hjulkrone, Jomfru
i det grønne, Sløjfeblomst,

Morgenfrue, Kornblomst, Mølleblomst,
Godetia, Brudeslør, Rødkløver.
Det er anden gang bebyggelsen, der - i
kraft af formanden Erik Larsen er fremme
i skoene, har fået en naturvenlig håndsrækning. Tidligere har de fået leveret
frugttræer fra en pulje som Danmarks
Naturfredningsforening bestyrede. På
billedet ses såvel blomsterne som frugttræerne.

I alt 16 sække skrald blev der samlet, da Ren By startede igen som samlet aktion efter
coronatiden, hvor flere samlede skrald enkeltvis.
10 mennesker var mødt ved Circle K tanken ved Kuldyssen i Taastrup og samlede 13
sække og 2 gik til den i Fløng og samlede 3 sække. Circle K var meget imødekommende og gav gratis is og tog imod al skraldet.
– Corona-tiden har ikke dæmpet trangen til at smide skidtet over skulderen, konstaterer Knud Anker Iversen der – for Miljø- og EnergiCentret – koordinerer indsatsen for
Ren By initiativet. Vi fortsætter bare og håber at der bare er enkelte,
der – med vores frivillige indsats –
tænker sig ekstra om og finder
skraldespanden, når skidtet skal
videre.
Næste aktion vil være torsdag den
23. juli. Man kan tilmelde sig og få
besked på mødested ved at skrive
til kai@mec-ht.dk.
Billede fra affaldsindsamlingen onsdag
den 24/6 er vist her.

Sommernyt fra kommunen om affald
Ny affaldsordning

når solen skinner er ”grøftekanterne” fulde af brumbasser

Se på fugle i Hedeland
DN-Høje-Taastrup har indgået et samarbejde med havekolonien Brandhøj, der ligger i Hedeland ved Hedehusene. Aftalen indebærer, at de to parter har et arrangement,
der handler om de fugle, som man kan se og høre i Hedeland og i kolonihaveforeningen.
Næste arrangement er tirsdag den 1. september kl. 1921, hvor man kan blive klogere på fuglelivet. Ornitolog
Carsten Høyer guider og fortæller om de fugle, som deltagerne vil møde. Carsten Høyer er kendt som en yderst
inspirerende fortæller med stor fugleindsigt, som han bl.a.
gør brug af ved DNs nattergaleudflugter. Da arrangørerne
har forventning om stor opslutning er der krav om forudgående tilmelding til hoeje-taastrup@dn.dk. Der er
plads til 30 deltagere, og her gælder princippet først til
mølle.

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

Kommunens nye affaldsordning starter 1. januar 2021 i de samlede bebyggelser.
Vi skal have bestilling af beholdere på plads ultimo september. Bebyggelser med mere
end 40 boliger er eller vil blive kontaktet direkte af Torben eller Yvonne, resten vil få et
brev med link til elektronisk besvarelse.
Til efteråret vil vi afholde et dialogmøde om den nye affaldsordning, hvor vi vil fremvise
forslag til sortering og øvrige informationer til beboerne.
Pap og papir kampagne
Pap og papir ikke er det samme, de fejlsorterede beholdere giver desværre kommunen bøder. Hen over sommeren, vil vi udrulle en kampagne, hvor vi sørger for at beboerne får en folder i postkassen. For at sætte fokus på kampagnen, har vi en plakat til
ophængning i opgangene, som sendes til ejendomskontoret.
Rigtig god sommer
Team Affald
Hanne, Torben og Yvonne

