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Dette blad udgives af 
den grønne guide: 
Knud Anker Iversen 
(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 ca. 15.  de-
cember 2017. 
 

Grønt Boligforum 

Nyhedsblad for medlemmer af Grønt Boligforum, Høje-Taastrup 21. årgang nr. 3 – sept. 2017 

Hvad sker med spildevandet?

 Onsdag den 11. oktober kl. 17-19 
er alle repræsentanter fra samle-
de boligforeninger inviteret til at 
besøge Spildevandscenter Aved-
øre i Hvidovre. Dem som tager sig 
af vores spildevand.  
Her vil informationsmedarbejder 
Stig Dalum tage imod os, fortælle 
om den hvad det er der sker som 
vi andre ikke ser når vi åbner for 

 Den nuværende affaldskontrakt 
med RenoNorden og Marius Pe-
dersen udløber med udgangen af 
2019.  
Inden da skal de nye krav være 
specificeret, så kommunen kan 
komme med præcise krav når 
vognmænd skal byde ind på op-
gaven.  
Processen sættes i gang i starten 
af 2018.  
Yvonne Nielsen fra Driftbyen er 
åben overfor at skulle arbejde 
sammen med en lille arbejdsgrup-
pe, der godt vil komme med input 
til hvad det kunne være (eks. Klar-

aftrækket hjemme i lejligheden. De 
har fokus på det rene og rensede 
vand, men også på den energipro-
duktion som værket leverer.  
Deltagelse i arrangementet er gratis, 
men man skal tilmelde sig. Der vil 
være et let traktement til deltagerne. 
Tilmelding sker til mec@mec-ht.dk 
eller på telefon 43 30 42 00.  

Arbejdsgruppe vedr. ny affaldsordning 

hed omkring hvad der sker, når 
aftaler vedr. afhentning ikke over-
holdes).  
I regi af Agenda-rådet vil der blive 
etableret en arbejdsgruppe der, 
sammen med Yvonne, skal komme 
med input til, hvad der vi ønsker 
der skal ske af ændringer fremover 
- holdt op imod den nuværende 
ordning.  
Ønsker man at deltage i en sådan 
arbejdsgruppe - eller har man input 
til hvad vi skal være opmærksom-
me på - sender man besked til 
Knud Anker på kai@mec-ht.dk.  

Enestående mulighed for at komme bag facaden på vores flydende 
affald.  

Ukrudt fjernet med varm vand 

Der er godt gang i opfindsomhe-
den, når man skal fjerne ukrudt 
uden brug af gift. Noget af det 
sidste nogen har fundet på er at 
gøre det med meget varm luft.  
Torsdag den 21. september kl. 
11.15 vil det blive demonstreret i 
Taastrup Vænge i Taastrup.  
Det er Boschung Scandinavis 
(tidl. OG-maskiner) der vil de-
monstrere hvordan det kan gø-

res. Demonstrationen foregår i sam-
menhæng med at en række ejen-
domsfunktionærer er på en slags 
grøn efteruddannelse/
netværksdannelse, hvor de mødes 
hos hinanden og bliver klogere.  
Ønsker nogen at overvære denne 
demonstration foregår den ved Taa-
strup Vænge 51 (giv besked til 
mec@mec-ht.dk om du ønsker at 
deltage). 
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ordningen eller ved abonnementsordnin-
gen.  

Alle inviteres til afskedsreception/
skiftedag lørdag den 28. oktober kl. 12-

14 i Miljø– og EnergiCentret lokaler på 
Høje Taastrup Boulevard 54.  

Nu er det tid for at melde sig til efterårets 
kursus i håndtering af farligt affald fra be-
boere/skoler/institutioner. 
  

Kurset er henvendt til nye medarbejdere, 
der håndterer farligt affald, samt medar-
bejdere som har været på kursus for me-
re end 5 år siden. 
  

Kurset afholdes i samarbejde med Al-
bertslund, Ballerup, Glostrup, Høje Taa-
strup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk 
kommune. 
Kurset betales af ovenstående kommuner 
og er gratis for boligforeningen. 

  

   
Næste gang er onsdag d. 25. oktober 
2017 kl. 9.30-13.00. Der serveres en let 
frokost.   
 

Programmet er som følger:  
  

• Introduktion til de affaldsgrupper, der 

v/ Knud Anker Iversen 

Pr. 1. november stopper jeg som daglig 
leder i Miljø– og Energicentret. På samme 
dag tiltræder min afløser Tina Faber.  

Jeg vil gerne give udtryk for taknemmelig-
hed for det gode samar-
bejde jeg har haft med 
alle I gode og engagerede 
folk i de samlede boligaf-
delinger - ejere som alme-
ne. Ansatte som beboer-
valgte.  

Tina vil meget gerne fort-
sætte samarbejdet med 
boligafdelingerne. Hun 
bliver sat grundigt ind i 
opgaverne i en slags 
sidemandsoplæring. Jeg 
håber samarbejdet og 
den løbende sparring vil 
kunne fortsætte - enten i 
regi af Grøn Guide-

Kursus i miljøfarligt affald 

skal sorteres i og hvilke forhold man skal 
være opmærksom på ved håndteringen. 

• Praktisk øvelse i sortering af farligt af-
fald. 

• Brug af sikker-hedsudstyr og procedu-
rer ved spild og uheld. 

• Rundvisning på modtageanlægget. 
  

  

Kurset foregår på   SMOKA, U-Vej 7, Prø-
vestenen, 2300 København S. 
 

Tilmelding foregår til Irene Gertsen 
IGE@smoka.dk  tlf.  32 63 01 03    
 

 

Vagtskifte i MEC - Tina Faber er ny chef 
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Konceptet ligger fast - en ejer og en 
almen boligforening lægger hus til- og 
så kommer der ellers en række nysger-
rige ejendomsfunktionærer og hører 
hvordan de griber hverdagen an.  
Det har vist sig at være en 
populær form for kursus - vi-
dendeling i øjenhøjde med 
mennesker hvis sprog og pro-
blemer man godt forstår.  
Sidste gang var det  den al-
mennytige boligafdeling 
Blåkilde og andels/ejer bolig-
afdelingen Essexpark, der 
lagde værtsskab til. Det skete 
den 18. maj.  
 

Næste gang er det den al-
mennyttige bebyggelse Gade-
havegaard der - sammen med 
ejerforeningen Taastrup Væn-
ge -  er værter. Det sker tors-
dag den 21. september kl. 8.30-13.  

Nedgravede affaldscon-
tainere 

Stadig flere boligafdelinger kan se fidu-
sen i at få affaldet gravet ned i under-
grunden.  
Det er der flere gode grunde til:  
• Det fylder mindre 

• Der skal sjældnere hentes affald 

• Det fremstår mere æstetisk 

• Der styrker forståelsen for kildesorte-
ring.  

•  Det vil - med god sortering - være 
billigere  

Indtil videre er det kun bebyggelserne 
Taastrupgård og Pælestykkerne AKB 
der har fået gennemført oplægningen, 
men Gadehavegaard, Gadevang og 
Charlottegården har også vist interes-
se.  
Der kan godt gå noget tid fra bestyrel-
sen har besluttet omlægningen til man 
faktisk kan indvie den nye ordning. 
Denne proces er bedst sat i gang ved 
at kontakte Yvonne Nielsen på 
tlf.  4359 1105  eller affald@htk.dk  

Der er stadig mulighed for tilmelding. Det 
sker til mec@mec-ht.dk eller på telefon 43 
30 42 00. Der er loft på to deltagere fra 
hver afdeling  - max. 20 i alt.  
 

 Netværk for ejendomsfunktionærer 

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.  
 

Her er det Claus Vedel Odgaard, formand i 
Essexpark der viser rundt og fortæller. 
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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 300 kr. 
Som medlem får man et medlemsblad 4 gange årligt og VedvarendeEnergis informa-
tionsbrev 6 gange årligt - begge dele digitalt.  
Foreningen lever i kraft af et tilskud fra Høje-Taastrup kommune og i kraft af op-
gaver 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.   
  

Glem ikke fjernvarmen  
Når bebyggelsen planlægger at foretage investeringer, der har energibesparelse i sig - 
så tag kontakt til Høje-Taastrup Fjernvarme og få søgt om muligheden for at ”sælge” 
den energibesparelse, som opnås f.eks. ved efterisolering af klimaskærm eller optime-
ring af varmeanlæg. Det er vigtigt at kontakten tages før arbejdet er sat i gang.  
 

Der ydes tilskud på 43 øre for hver kwh der spares.  
 

Høje-Taastrup Fjernvarme skal hvert år dokumentere temmelig store mængder af ener-
gibesparelser. De foretrækker at disse energibesparelser er hentet i lokalsamfundet. 
Det er derfor de også er åbne overfor at ”købe” energibesparelser opnået ved at be-
byggelsen f.eks. skifter over til LED-belysning eller strømbesparende ventilation.  
Der har –p. g. a. misbrug af ordningen - været usikkerhed om hvorvidt der ydes tilskud 
til hulmursisolering. Det gør der, 
men med den eftertrykkelige 
krølle at det ekstra kontrolleres, 
hvorvidt det nu også er gjort og 
gjort ordentligt. 
 

Hvis ikke de vil kunne ”købe” 
energibesparelsen lokalt, skal de 
ud på det store marked og købe 
energibesparelse f.eks. I Jylland.  
  
Man kan få yderligere klarhed 
ved at ringe på 43 55 3021 eller 
ved at sende en mail til 
mia.paasche@htf.dk.  Læs også 
www.htf.dk 


