LIDT MERE OM PLASTAFFALDET SOM ALLE
SKAL I GANG MED AT SAMLE IND

Grønt Boligforum

V/ Yvonne Nielsen, driftbyen

Alt husholdningsplast der indsamles i Høje-Taastrup Kommune køres til Vestforbrænding i Glostrup, omlastes og køres herefter til Frederikssund, hvor det presses til baller.
Plastballerne køres til behandlingsanlægget ALBA GmbH, som ligger i Braunschweig,
Tyskland
På behandlingsanlægget sorteres plasten i
• blød plast, LDPE, vha. kraftig vind, såkaldt blæs
• hård plast, HDPE, PP, PET samt andre gængse plasttyper, vha. infrarød stråling og andre
metoder
• mixed plast, som er den plast der ikke kan identificeres

80 % af den plast der modtages genanvendes til ny plast.
20 % består af plaststykker, der er så små, at de ikke kan sorteres fra
Affald i form af madrester, samt papir, pap og metal og andre fejlsorterede emner

Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 22. årgang nr. 2 – juni 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

Hjertestarter - ja tak
Opfordring fra Taastrup Have: ”Alle lejer- ejer- grundejerandelsforeninger burde anskaffe en hjertestarte (som var åben
24/7).
Det er kun en udgift på omkring 20.000 kr. og det redder liv.
Taastrup Have har anskaffet sig en. Den har heldigvis endnu ikke
været i brug - men det giver tryghed.

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.

miljøvejlederordning,
der bl.a. tager sig af
at vejlede samlede
boligafdelinger i miljøspørgsmål.
Boligafdelinger, der
støtter Grøn Guide
ordningen, vil gratis

Hjælp til informationsindsats
Lån af udstyr til affaldskampagne
Hjælp i forbindelse med kampagner - eks. Vandbe-

række ydelser.
Tilslutning til Grøn
Guide-ordningen koster 15 kr./bolig.
Abonnement på bladet koster 300 kr. på
årsbasis leveret digiform.
Næste nummer udkommer medio september 2018

sparelse, affaldssortering
Etablering af informationsarrangementer om miljø
Etablere relevante udflugter
o.l..

(Hjælpen er gratis hvis I er med i Grøn Guide-ordningen)
Høje Taastrup Boulevard 54, 2630 Taastrup,

4

Alle medlemmer af Grønt Boligforum inviteres torsdag den 13.
september kl. 17-19 til møde på
genbrugspladsen i Brøndby kommune,
Her vil affaldskonsulent Henrik
Puuka Sørensen vise os rundt på
genbrugspladsen incl. vise os deres byttehus.
Efter rundvisningen er der sandwich og vand i deres mødelokale
hvor han vil fortælle om hvad de
gør i Brøndby i forhold til haveboliger og etageboliger.
Når vi har valgt Brøndby er det
fordi de - i forhold til en række
andre kommunerne herunder Høje-Taastrup - er længere fremme
i skoene. De har således høstet
erfaringer og begået nogle af de

fejl som vi andre gerne vil undgå.
Høje-Taastrup skal for alvor nu i
gang med at implementere en affaldssortering der vil indbefatte fraktioner som metal, plast og bioaffald.

Spørgsmålet er så hvordan gør vi
det på en god måde hvor der også i
husholdningen er plads til det hele?
Det håber vi at være blevet klogere
på efter besøget på genbrugspladsen i Brøndby.
Ønsker du at deltage så skriv til
kai@mec-ht.dk.
For at sikre at alle får et udbytte er
der loft på således at der max. Er
plads til 30 deltagere.
Giv besked ved tilmelding om mulighed for/behov for samkørsel.

kunne trække på en

talt. 350 kr. i papir-

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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Udskiftning af taget - hvad så?
Flere af de samlede bebyggelser i
Høje-Taastrup nærmer sig en alder hvor de skal overveje at udskifte taget, der måske har ligget i
50 år.
Sådan er det i hvert fald i ejerbebyggelsen Taastrup Have der
blev indviet i 1962-64. De har nu
sat en længere proces i gang med
at skifte deres skifertag. En proces
der for de 15 blokke vil strække
sig over en periode på 13 måneder.

ste faktisk at det ville være en god
ide - også økonomisk.
Når vi alligevel har valgt solceller
fra, hænger det sammen med den
meget slingrende lovgivningskurs
der er på området. Vi var bange for
at politikerne skulle ændre vilkårene med tilbagevirkende kraft.
Jeg vil dog stadig anbefale andre
boligafdelinger, der skal i gang
med tagrenovering at undersøge
solcelleløsningen. De bliver jo billigere og billigere.

Hvilke overvejelser er gået forud. Vi har talt med formanden Erik
Larsen:
- Det første vi gjorde var at undersøge mulighederne for - når vi nu
alligevel var i gang - at få lagt solceller på. Flere undersøgelser vi-

På samme måde er det vigtigt at
sikre at der kommer maksimal isolering på loftet når man nu er der.
Vi har 400 mm rockwool. Det er
samme lag som før. Der var ikke
(fortsættes side 2)

Grønt netværk for ejendomsfunktionærer

Udskiftning af tagene - hvad så….?
plads til at vi kunne gå endnu højere
op.

Ejerforeningen Gadevang inviterede lokale grønne ejendomsfunktionærer til interessemøde i samarbejde med kommunens Klimasekretariat og Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup.

Taastrup Have. Det er fastsat til at være
endeligt færdigt i april 2019.

Da det var afklaret valgte vi en byggestyrer og det blev det lokale Danakon, der ligger på Taastrup Hovedgade. Vi kunne nok have fundet en der
var billigere, men vi har tillid til denne
lokale virksomhed.

Mange mødte talstærkt op tirsdag den
12. juni mellem 11.00 og 13.00 hos Jimmi
og Michael i Saven D4.
Dagens tema var affald, og efter en omvisning i Gadevang, hvor vi blandt andet
så parkeringsforhold, træningsfaciliteter, grønne områder, foreningstiltag som nyttehave, og den nyistandsatte
svømmehal i bebyggelsen,
holdt Yvonne Marie Nielsen
fra kommunens driftby et oplæg om hvordan man betjente
selvbetjenings-appen Affald.

De satte gang i en udbudsrunde. Det
blev PNP-byg, som også var dem der
stod for udskiftningen af tagene i
Rønnevangsparken. De virker ganske professionelle og holder tidsplanen.
Det samlede projekt holder sig inden
for vores budget. Også det kom i udbud blandt fem pengeinstitutter, og
her har vi virkelig sparet penge ved
at spille dem ud mod hinanden. Jeg
vurderer at vi over de 30 års løbetid
sparer beboerne for 5 mio. alene i
kraft af at vi fik renten ned fra 2.87 %
til 1.9%. Det endte med at blive et lån
hos Danske Bank.

Ordningen, hvor boligforeningen betaler 15 kr
pr.lejemål og får hjælp fra
MEC.
Denne ordning er styrket i
kraft af vores samarbejde
med Energitjenesten.
Kontakt os for at høre nærmere, når det gælder gode
råd i forbindelse med hjælp
til energibesparelser.
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Næste arrangement vil blive afholdt i september i Charlotteager, ved Georg Metzon,
Boligforeningen VIBO – område vest. Invitation vil blive fremsendt i starten af august
2018.
ENIG projektet vil gerne benytte lejligheden
til at ønske alle en rigtig god sommer, og vi
glæder os til at se rigtig mange af jer til september.

Arrangementet blev afsluttet
med smørrebrød, hvor vi rundede dagen af med en snak
om hvordan vi opretholder det
nuværende netværk blandt
ejendomsfunktionærerne og
bliver ved med at mødes og

Lad fjernvarmeværket hjælpe
med energibesparelsen

Man kan løbende følge med i hvordan udskiftningen af tagene foregår i

Grøn guide ordningen
eksisterer stadig.

have fokus på vidensdeling.

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.

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

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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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.

