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 Miljø– og EnergiCentret i Høje-Taastrup 
 
Miljø- og EnergiCentret er en selvstændig privat forening, der har eksisteret siden 3. sep-
tember 1993.  
Foreningen har ca. 120 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.  
 
 
Ring og lav en aftale hvis din afdeling har brug for hjælp på tlf. 43 30 42 00 vedr.: 
 Vandsparekampagne 
 Energispareindsats 
 Affaldskortlægning 
 undergrundscontainere 
 Informationsindsats  
 O. lign.   
 
 
(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.   

  

 

Åbent hus hos Høje-Taastrup Fjernvarme 
Der har et par gange i februar måned været åbent hus hos Fjernvarmen i Taastrup, hvor interes-
serede borgere kunne få svar på spørgsmål vedr. årsopgørelse, returtemperaturtarif og gode råd 
og vejledning om egne varmeanlæg. Mere end 140 borgere har været forbi Fjernvarmen. Selska-
bets direktør og tekniske chef har deltaget ved begge arrangementer til at svare på generelle 
spørgsmål. Billederne nedenfor taler vist for sig selv.  

 

Skal der gøres forårsrent? 
Miljø– og EnergiCentret udlåner til samlede boligafdelinger af-
faldspickere og handsker til brug i forbindelse med en kampagne 
hvor beboere - herunder børnene - kan få udearealerne til at 
præsentere sig pænere.  
Ønsker man at låne udstyret skal man kontakte os på tlf. 43 30 
42 00 eller på mail mec@mec-ht.dk 
 
Billedet er taget i forbindelse med at bebyggelsen Essexpark 

havde arrangeret forårsrengøring.  
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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 

2018 

 

Grønt Boligforum 
Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 22. årgang nr. 1 – marts 2018 

Udskiftning af glaskuber 

De blå glaskuber, de såkaldte bobler, er 
gamle og udtjente. 
 
Vi har derfor indkøbt nye glaskuber, som 

er grå og kvadratiske. Kuberne bliver 
løbende udskiftet i løbet af året. 
  
Plast 
Mange boligselskaber har allerede papir, 
glas, metal og pap. 
Her mangler kun plast for at de såkaldte 
fem tørre kan frasorteres. 
Plastcontainere kan stå i genbrugsgår-
den og sætter god gang i sorteringen, 

så afdelingen kommer på forkant og beboer-
ne kommer godt i gang. 
Sorteringsvejledning kan mailes, skriv efter 
en på affald@htk.dk 
  
SMS-beskeder om afhentninger 
Det er nu muligt at tilmelde genbrugsgår-
dens adresse SMS-service. 
Det betyder at man kan få en SMS om, 
hvornår hvilke affaldstyper afhentes på gen-
brugsgården 
og andre adresser i boligområdet. 
  
Vi mangler jeres mail 
Ind i mellem har vi i Team Affald behov for 
at kontakte jer via mail. 
Send os en mail på affald@htk.dk så har vi 
jeres mailadresse. 
  
Med venlig hilsen 
Driftsbyen 
Team Affald 
v/ Yvonne Nielsen og Hanne Bruhn 
  
 

ENIG projekt status 

Den 15. februar blev der afholdt netværks-
møde i partnerskabet ENIG. Smith Inno-
vation holdt oplæg omkring indeklima og 
adfærd, og forebyggelsesværktø-
jet skimmel.dk blev introduceret. Skim-
mel.dk henvender sig til beboere og drifts-
personale, og kommer med konkret hjælp 
både til forebyggelse af skimmel og for-
skellige guides til at fjerne skimmel. 
  
Over to dage har i alt 30 teknisk personale 
deltaget i kursus på Teknologisk Institut 
om driftsoptimering af etageejendomme. 
Kurset ønsker at fremme hensigtsmæssig 
drift af boligejendommene, gennem sam-
arbejde med beboerne og bedre forståel-
se af den tekniske drift af bygningerne. 
  
Næste netværksmøde afholdes torsdag 
den 3. maj kl. 17-19 i form af en finan-
sieringsworkshop. Workshoppen fin-
der sted på Rådhuset og der er rig mulig-
hed for at blive klogere på de forskellige 
finansieringsmuligheder og løsninger i 
forbindelse med energirenoveringer i bo-
ligafdelingerne. Invitation og program ud-
sendes snarest. 

  
Inden næste netværksmøde mødes net-
værket for ejendomsfunktionærer hos  
Michael og Jimmi fra Gadevang torsdag 
den 5. april kl. 11-13 (se side 3) 
  
Informationsmøde om alternativer til 
oliefyr 
Klimasekretariatet inviterer alle kommu-
nens boligejere med oliefyr og andre inte-
resserede til informationsmøde, hvor man 
kan få oplysninger om alternative varmekil-
der, teknik og priser. Mødet finder 
sted onsdag den 9. maj kl. 17-19 og til-
meldingen på htk.dk/oliefyr. 
  
Venlig hilsen 
 
Morten Høg 
Projektmedarbejder 
 
Teknik- Og Miljøcenter 
Miljøafsnittet 
2630  Taastrup 
Direkte: 4359 1274 
www.htk.dk 
MortenHoe@htk.dk 
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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  

ner, der besøger anlægget og som sikrer 
at plasten bliver sorteret og genanvendt 
som aftalt. 
  
Plastprisen er i bund 
  
Desværre er prisen for plast faldet til et 

meget lavt niveau. Det betyder at ALBA 

eller andre sorteringsanlæg, ikke kan 

tjene pengene ved salg af plasten. Det 

betyder også at vi kommer til at betale 

en del for det arbejde der laves, til at 

håndtere og sortere plasten. Det koster 

ca. 2 kr. pr kg plast, som skraldemanden 

har hentet fra borgerne og leveret til gen-

anvendelse via omlasteanlægget i Fre-

derikssund. 

Når skraldemanden har hentet det plast, 
som du har sorteret fra til genanvendelse, 
så køres det til vores omlasteanlæg i Fre-
derikssund. Her presses plasten hårdt til 
baller af ca. 400kg. 

Ballerne med dit plast bliver kørt til ALBA i 
Brauschweig (Tyskland). ALBA har speci-
aliseret sig i sortering af plast. https://
www.youtube.com/watch?
v=CDGAhVb4r1w (de kan også modtage 
andre varer). 

 Plasten indeholder lidt rester, etiketter og 
fejlsorteringer, men ALBA har forpligtet sig 
til at sorterer minimum 78% af plasten til 
genanvendelse. 
En stor del bliver sorteret til mindst 95% 
renhed af de enkel-
te plasttyper PP, 
PE, PET og PS. 
Dette kan sælges 
frit til ny produktion. 
En del kan ikke 
skelnes eller består 
af sammensat plast 
og ender derfor i en 
mixed plast katego-
ri. 
Mixed plast kan 
genanvendes til 
plastprodukter, hvor 
der ikke er specielt 
høje krav til kvaliteten af plast. 
Dette kan være kiler,  plastpaller eller an-
det. Det er specificeret i vores aftale med 
ALBA at produkter, hvor plast tilsættes 
som fyld-produkt eks. i glas produkter, be-
ton/sten produkter o. lign accepteres, samt 
at energiudnyttelse heller ikke er accepte-
ret som genanvendelse. 
  
Plasten er som sådan en fri vare efter at 
det er sorteret. Derfor er det ikke en kon-
kret aftager. Vestforbrænding har perso-

 Hvad sker der med plastaffaldet 
Vi skal sortere plastaffaldet fra, men hvad sker der egentlig med det 

når nu kinesere har sagt at de ikke vil have det? Vi har spurgt hos 
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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.  
   

Invitation til lokalt interessemøde  
blandt grønne ejendomsfunktionærer i 
ENIG regi 
 
Ejerforeningen Gadevang vil gerne i sam-
arbejde med kommunens Klimasekretari-
at og MEC inviteret til et  
interessemøde for lokale grønne ejen-
domsfunktionærer torsdag den 5/4 mel-
lem 11-13 på adressen ejendomskon-
toret, Saven D4 st. dør 2. 

Grønt netværk for ejendomsfunktionærer 
Dagens tema er hvordan vi sammen kan 
styrke og støtte op om det nuværende grøn-
ne ejendomsfunktionær-netværk i fremti-
den.  
  
Efter rundturen mødes vi til en snak om 
hvordan vi fortsat kan opretholde det nuvæ-
rende netværk, så vi bliver ved med at styr-
ke og inspirere hinanden i det vi går og gør 
ude i de forskellige afdelinger. 
Arrangementet afsluttes med en let frokost 

og lidt drikkelse. 
Beboervalgte der har tid i dagti-
merne skal også være velkomne. 
 
Tilmelding kan ske til tina@mec-
ht.dk senest 3. april 2018 
 

Vi glæder os til at se jer. 
 

 

Tina Faber 
Centerchef 
 

Direkte: 21 64 24 78 (efter klokken 
15.00) 
E-mail:   tina@mec-ht.dk 
Høje Taastrup Boulevard 54 

Affaldsbeholder i køkkenet 
 
I Miljø– og EnergiCentret kan man se, 
prøve og købe  en smidig og solid affalds-
beholder i genbrugsplast, der kan sættes 
under køkkenvasken. Pris 62,50 kr. 
Det er virksomheden www.flexowaste.dk 
der leverer.  

https://www.youtube.com/watch?v=CDGAhVb4r1w
https://www.youtube.com/watch?v=CDGAhVb4r1w
https://www.youtube.com/watch?v=CDGAhVb4r1w
mailto:tina@mec-ht.dk

