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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 175 kr. Som 
medlem får man et medlemsblad 4 gange årligt. Foreningen lever i kraft af et tilskud fra Hø-
je-Taastrup kommune og i kraft af opgaver, som foreningen løser for lokale aktører - pri-
mært 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, fredag 9.00-17.00 og lørdag kl. 10.00 - 14.00.   

Sankt. Hans hygge i Hakke-

mosen - skal du med? 

Hvis din boligforening ikke afholder Sankt. 
Hans bål, har du mulighed for at tage fami-
lien med til bålhygge i Hakkemosen.  

Danmarks Naturfredningsforening (DN)-
Høje-Taastrup inviterer alle naturvenner til 
at fejre Skt. Hans aften den 23. juni i Hak-
kemosen. Her vil der være bål fra kl. 20 
hvor DNs fredningschef Birgitte Ingrisch vil 
holde talen over temaet ”Hvordan beskytter 
vi vores grønne områder”.  

Inden vil der- fra kl. 19 – være mulighed for 
at gå en tur rundt om den skønne mose, 
købe øl og vand , og der vil være mulighed 
for at børn kan lave snobrød og pølser (DN 
sørger for bål, men man medbringer selv 

det der skal spises). 

 

 

 

Fortsættes fra forside...Landmændene 

er glade for den flydende gødning. (Det 
er deres naboer også, idet den ikke stin-
ker som almindelig gylle). De økologiske 
landmænd betaler for gødningen, mens 
de konventionelle landmænd skal have 
den gratis, idet en prissætning vil gøre at 
det bedre kan betale sig for dem at købe 
kunstgødning. Flere landmænd har dog 
givet udtryk for at de gerne vil lægge om 
til økologi, men her har netop de begræn-
sede biologiske gødningsleverancer væ-
ret flaskehalsen 

Jens Kern ser således frem til, at flere 
kommuner leverer det organiske affald, 
idet det vil have et positivt ”spin-off,” såle-
des at flere landmænd vil kunne lægge 
om til økologi. Foreløbig er otte kommu-
ner i Vestforbrændings opland samt Kø-
benhavns Kommune leverandører, men 
flere kommer til. 

Jens Kern slutter: ”Vi mener vi har et 
godt produkt, der kan konkurrere med 
andre. Det er jo en god historie at kunne 
fortælle, at affaldet ender med at erstatte 
kunstgødning, og være med til at vi får 
flere økologiske landmænd, og at vi for-
trænger fossil energi. Historien hænger 
for alvor sammen, når vi kan se skralde-
bilerne køre på biogas med det affald de 
har hentet.” 
v/KA 
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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  

september 2019 

 

Grønt Boligforum 
Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 23. årgang nr. 2 – juni 2019 

Skidtet bliver til gødning og energi 
Hvad sker der med vores mad-
affald, når vi har sorteret det fra, 
sådan som det nye affaldsregu-

lativ foreskriver?  

HTK er godt med mht. tørt affald 
men sortering af madaffald vil ske 
tidligst i slutningen af 2020. Det 
var baggrunden for, at en lille de-
legation på 9 mennesker fra Høje-
Taastrup var på besøg hos HCS i 
Glostrup den 8. maj. Projekt-
chef Jens Kern bød velkommen 
og introducerede til stedet, hvor de 
tager imod madaffaldet. Inden det 
lander på affaldsanlægget i Glos-
trup, er det blevet omlastet på 
Vestforbrændingens anlæg, hvor 
det er kommet ind i en 2-
kammervogn sammen med restaf-
faldet. Hos HCS frasorteres plast 
og bioposer og alt muligt andet 
uvedkommende. Det er ikke små-
ting vi får ind, siger Jens Kern. 
F.eks. plastbægre, mælkekarto-
ner, kasserede sko, ødelagt værk-
tøj. I alt 8% må de sortere fra, 
hvoraf plastposerne dog udgør 
den største andel. 

Resten indgår så i processen og 
omdannes til en pulp, der vil have 
en konsistens på 18% tørstof. Det 
er ikke kun organisk affald fra hus-
holdningerne, der indgår. 20% af 
pulpen kommer fra forskellige er-
hvervsvirksomheder. Det er f.eks. 
Mad, der er gået over tiden eller 
gæret vin. Det blandes så fortlø-
bende i så den samlede konsi-
stens kan bevares. Hver dag kører 
4-6 store lastvogne afsted til Has-
høj Biogas anlæg (ved Slagelse) 
med pulp. Her blandes det med 

gylle fra landbruget og omdannes til 
biogas og flydende gødning. Bio-
gassen bruges i dag i det lokale 
fjernvarmeværk, men man arbejder 
med at sikre, at det kan leveres ind i 
naturgasnettet, og således erstatte 
et fossilt brændsel….fortsættes på 

sidste side. 
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Ny affaldsordning også i samlede bebyggelser 

 

 

 

I skrivende stund behandles den nye affaldsordning politisk og når den er god-
kendt, kan vi i Team Affald gå i gang med de samlede bebyggelser. 

Når der sorteres, sker der en omfordeling af den nuværende dagrenovation, så 
mindre bliver brændt af og mere går til genanvendelse, og der kommer ikke syn-
derligt meget mere affald ud af at sortere. 

Vi beregner hvor mange containere I skal bruge til jeres genanvendelige affald: 

• Glas 

• Metal 

• Pap 

• Papir 

• Plast 

• Madaffald. 

Beregningen sker ud fra jeres nuværende mængder, der kommer færre containe-
re til dagrenovation, som kommer til at hedde restaffald og flere containere til det 
genanvendelige affald. 

Team Affalds sorteringsvejledning udleveres, så den kan uddeles til alle jeres be-
boere og hænges op ved containerne, som får klistermærker med både billeder af 
affaldet og ikoner med affaldstypens navn. 

Vi deltager gerne i møder med afdelingsbestyrelser omkring planlægning af den 
nye ordning og kommer også gerne til beboermøder og generalforsamlinger. 

Ved Sommerfest i Torstorp Østerby lørdag 10. august og på Gadehave Festival 
søndag 25. august, kommer vi med en bod om den nye affaldsordning. 

Kontakt Team Affald på affald@htk.dk eller tlf. 43591100. 

Team Affald 

Yvonne Nielsen 
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Onsdag d. 8. maj mellem 11-13 var 17 
lokale ejendomsfunktionærer på net-
værkstræf hos Boligselska-
bet AKB, Taastrup Afd. 1901-9, Val-
høj, Pælestykkerne 26 i Taastrup.  
Ole Søndergaard var vært ved dagens 
arrangement, og han fortalte, at deres 
nedgravede siloløsning fungerer godt. 
Der var på dagen også mulighed for at 
stille spørgsmål til Yvonne fra Team Af-
fald.  
 
Temaet var denne gang affald, og vi skul-
le se nærmere på den affaldsløsning, 
man har valgt i Pælestykkerne. Vi blev 
alle klogere på processen, og hvordan 
det er blevet taget imod både fra driften 
og beboerne.  
 
Efter et kort oplæg om Pælestykkernes 
nedgravede containerløsning, var  der en 
kort omvisning på matriklen, inden vi nød 
en let frokost sammen. Arrangementet 
sluttede som altid ved 13.00 tiden. 
Næste gang vi mødes bliver i slutningen 
af august, hos Deler Faraq i Lindevangs-
husene, hvor der er fokus på fjernvarme. 

Lokalt Netværksmøde for ejendomsfunktionærer  
Der vil blive udsendt en invitation til det 
kommende møde i juli måned. 
 
Formålet med disse netværksmøder er at 
blive inspireret af kollegaer og finde ud af, 
hvordan man kan gøre det bedre i sin egen 
bebyggelse. Som en sagde “Vi laver jo de 
samme ting, men vi gør det jo alligevel for-
skelligt. Man bliver altså klogere af at se 
hvordan andre griber tingene an”. Det er 
Miljø- og EnergiCentret der – i samarbejde 
med kommunens klimasekretariat – står 
bag arrangementet.  

Herunder vises billeder fra dagen:  

Omvisning på matriklen, og Yvonne er godt i gang 
med at præsentere konceptet med nedgravede con-
tainerløsninger 

mailto:affald@htk.dk

