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Nye energisparemuligheder
Torsdag den 16. februar kl. 1719 er næste netværksmøde på
Rådhuset. Mødet vil handle om
en ny mulighed, der er opstået i
forhold til energibesparelser i
samlede bebyggelser.
Kommunen har - sammen med
tre andre kommuner - fået en
bevilling fra Energistyrelsen. Den
har fokus på netværk i samlede
bebyggelser og netværk mellem
boligafdelinger i de fire kommuner
med henblik på energibesparelser.
På mødet vil man kunne høre
mere om de nye perspektiver

der bl.a. tager sig af

som bevillingen åbner op for.
Samtidig er der forventning om at
repræsentanter fra de bebyggelser,
der er gået i gang med at spare
energi, får mulighed for at fortælle
om hvad de har gjort og hvilke
erfaringer de godt vil formidle
videre.
Mødet henvender sig til alle - både
dem der har en energispareaftale
med kommunen - og alle andre .
Når vi kommer tættere på mødet vil
alle få et mere præcist program.
Det er klogt nu at tilmelde sig. Det
sker på mec@mec-ht.dk.

at vejlede samlede
boligafdelinger i
miljøspørgsmål.
Boligafdelinger, der
støtter Grøn Guide
ordningen, vil gratis
kunne trække på en
række ydelser.
Tilslutning til Grøn
Guide-ordningen
koster 15 kr./bolig.
Abonnement på

På dupperne med affaldet
Yvonne Nielsen fra Driftbyen giver her kort overblik over
affaldet og de samlede bebyggelser:
Små batteribeholdere
Kontakt os hvis I har brug for
batteriebeholdere til at placere
på fællesarealer.
Batteribeholderne er lavet af
meget holdbar plast, lette og
deres mål er h:25cm, b:12cm
d:12 cm. Vi håber på at vi får

mange batteribeholdere ud i
boligområderne, så flere batterier
kan indsamles. Kontakt Driftsbyen
på tlf. 43591100
eller affald@htk.dk
Sortering under køkkenvask
(forts. Side 2)

bladet koster 300 kr.
på årsbasis leveret
digitalt. 350 kr i
papirform.
Næste nummer
udkommer ca. 15.
marts 2017.
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Rigtig klogt at forudindstille på radiatorventilerne
Får vi det maksimale ud af den varme der kommer ind i lejlighederne og hvad
gør vi når det ikke er tilfældet ? Det var et tema da vi havde Klima– og
Energinetværksmøde den 17. november.

Fungerer radiatoren rigtigt, så
skal den være varmt, der hvor det
varme vand løber ind og markant
køligere der hvor det løber ud.
Er det ikke tilfældet og der er en
generel strålevarme over hele

fladen. Så skal radiatoren
forudindstilles.
Jesper Frier fra Danfoss nævnte på
Klima– og EnergiNetværksmødet
(forts. s. 2)

Rigtig klogt at forudindstille .... (forts.)
den 17.11. et eksempel på at det varme
vand kom ind med 80 grader og løb ud
med 74 grader. Altså en afkøling på 6
grader.
Boligafdelingen får bøder hvis ikke
returvandet er tilpas afkølet - f.eks. går fra
80 grader til 50 grader.
Der vil ved en markant større afkøling,
men ikke være tale om noget komforttab i
de enkelte lejligheder.
Der er altså både økonomi og miljøgevinster ved at man får forudindstillet
radiatorerne så der kun fremsendes den
mængde varmt vand der kan køles.
Da man næppe kan regne med at den
enkelte beboer åbner for termostatten og
forudindstiller, er det noget, der skal
gennemføres som en samlet løsning ved at
der kommer en VVSer ind i lejligheden og
gør det.
Jesper Frier tør ikke give et bud på, hvad
der vil koste at få en VVSer ud i samtilige
lejligheder i en bebyggelse. Han
understreger at det ikke behøves at blive

særlig dyrt hvis der fra varmemesteren er
gjort et godt forarbejde med at sikre at
VVSeren har nem og hurtig adgang til
alle bebyggelsens lejligheder.
Det vil være en god ide at indhente tilbud
fra flere VVSere.
Denne investering kan være hentet hjem i
sparet bøde til fjernvarmeselskabet og
ved lavere varmeudgift hurtigere end
man aner.

ET FORSØG VÆRD
Det koster ikke noget ved opslag eller
brev til den enkelte at bede beboerne
lytte efter om radiatoren ”klukker” for
så er der luft i radiatoren og dermed
ringere udnyttelse af varmen.
Det er næppe alle der efterkommer
opfordringen, men lidt er bedre end
ingenting.
Se videre på side 4.

På dupperne med affaldet .....(forts.)
I november afholdt vi en aften om
ressourcestrategien, som på almindelig
dansk betyder, at dagrenovation skal
sorteres. Tre forskellige systemer til
sortering under køkkenvasken blev
fremvist. Vi var 35 personer i alt og
aftenen bød på mange spørgsmål. Vi
vil mægtig gerne hjælpe med at sætte
gang i mere sortering, kontakt os for
at få os ud på besøg, til en snak og
vurdering af mulighederne.
Plast og metal sortering
Vi vil gerne i 2017 arbejde videre på at
få indført containere på hjul til
sortering af plast og metal.
Nedgravede beholdere
Mange boligområder henvender sig for
at få gang i nedgravede beholdere.
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Nedgravede beholdere er en god
mulighed for at fremtidssikre
affaldsløsningerne ude i de enkelte
boligselskaber, men for at økonomien
kan løbe rundt, skal der sorteres flere
genanvendelige materialer ud af
dagrenovationen. Dette betyder at
beboerne skal klædes ordentligt på så
de bliver bedre til at sortere de
genanvendelige materialer ud af
dagrenovationen.

Team Affald v/Yvonne og
Hanne ønsker alle en
rigtig glædelig jul og et
godt nytår, med tak for
året der gik.

Effektiv rottefælde
I Pælestykkerne AKB i Taastrup har de
høstet erfaringer med giftfri rottebekæmpelse ved en rotteautomat fra
firmaet Goodnature.
Erik Pedersen, varmemester, har
positive erfaringer.
Man kan høre nærmere om hans
erfaringer ved
at kontakte
ham på tlf.
25 34 10 11.

Udlån af IC-meter
Med et IC-meter kan man måle
hvordan det udvikler sig med fugt,
CO2, støj og varme i lejligheden. Kan
f.eks. benyttes af ejendomsmesteren
når der er problemer med skimmel i
lejligheden. Kommunen har fået skaffet
sig nogle IC-metre som kan lånes via
Miljø- og Energicentret.
Ønsker man at reservere en skal man
sende en mail til mec@mec-ht.dk med
angivelse af navn, adresse, mail og
telefonnummer. I bekræftelsesmailen
vil man få besked på hvornår man kan
hente den og beholde den i op til 3
måneder.
Resultater omkring disse registreringer
vil indgå i Klima- og
Energinetværksmødet den 16. februar.

Kursus for
ejendomsfunktionærerne
Torsdag den 2. marts kl. 8.30-13 er der
kursus for ejendomsfunktionærerne.
Kurset er et inspirationskursus der
gennemføres ved besøg i
boligafdelingerne i Charlotteager og ved
Hedekæret i Hedehusene.
Der er mulighed for at en boligafdeling kan
tilmelde op til 2 medarbejdere. Der er et
loft på 20 deltagere.
Deltagelse er gratis.
Tilmelding sker ved kontakt til mec@mecht.dk.

Få et ny perspektiv på opgaven
Drone Production tilbyder film, foto og flyvning til
alle former for promovering samt inspektion til
kommercielt og industrielt brug (eks. tage).
Opgaven løses af en certificeret drone-pilot med
flere års erfaring indenfor droneflyvning.
Få et tilbud på din specifike opgave:

www.DroneProduction.dk
Alex@droneproduction.dk
Telefon: +45 26249027

Praktikanter fra Grennessminde
To bebyggelser - Pælestykkerne AKB og Taastrup Have - gør brug af
Gremmessmindes praktikantordning, som de omtaler i rosende vendinger..
Praktikforløbene er uden udgifter for praktikstedet og kan variere fra to til 8 uger.
Grennessminde er en socialøkonomisk virksomhed beliggende i Taastrup.
De modtager unge fra forskellige kommuner til arbejdstræning og afklaring.. De
tilbyder også praktikker i private virksomheder inden for Ejendomsservice samt
andre brancher.
Kontakt Arne Krogh, Grennessminde i Taastrup for at høre nærmere:
mail: Ask@gminde.dk eller på tlf. 40750470.” www.Gminde.dk

Læs også tillægget der handler om 1– og 2-strenget radiator-system
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Solcelleanlæg i totalentreprise inkl. ﬁnansiering
DrivhusEﬀekten har stor erfaring med opførelse af solcelleanlæg for boligselskaber.
Vores kunder tæller bl.a. DAB, Lejerbo, 3B, Alboa og Svenska Bostäder.
Vi leverer kvalitetsanlæg med en lbage
betalings d helt ned l 5 år.
Vi udfører alle anlæg med egne, faglærte
medarbejdere.
Vi %lbyder ﬁnansieringsløsning %l lav rente.

Tlf. 88 70 84 90 / info@drivhuseﬀekten.dk

BARE LIGE ET VARMESPAREHINT
Inden man sætter gang i andre varmebesparende foranstaltninger er det godt at få
lukket luft ud af radiatorerne. Er det sket er der basis for bedre udnyttelse af varmen og
en mindre varmeregning.

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 og VedvarendeEnergis
informationsbrev 6 gange årligt - begge dele digitalt.
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.
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