Nyhedsbrev 1, 2019, om boligforenings-netværk og gratis aktiviteter
I kommunens boligforeningsnetværk, sættes der fokus på at skabe bedre komfort, indeklima
og økonomi i foreningerne. Der arrangeres ca. 4 fyraftensmøder om året for netværket, samt
en række arrangementer. Det er gratis at deltage, og der er ingen krav om at skulle deltage i
alle møder. Læs mere på www.ltk.dk/boligforeningsnetværk

Kommende arrangementer
1) Rundvisning på Mølleåværket og fyraftensmøde om regnvandsløsninger
– d. 28. marts 2019 kl.16.30-17 og 17-19
Hos Lyngby-Taarbæk Forsyning, Hjortekærbakken 12 - 2800 Kgs. Lyngby
Kl. 16.30: Vi starter med en rundvisning på
Mølleåværket, Lyngby-Taarbæk Forsynings
rensningsanlæg, hvor vi kan lære mere om
håndteringen og udfordringerne med de
stadigt stigende mængder af spildevand.

Kl. 17: Fyraftensmøde om hvad I kan lave af
regnvandsløsninger, og hvad I kan spare ved
selv at håndtere jeres regnvand – enten helt
eller delvist. De nye regler for tilbagebetaling af
tilslutningsbidrag vil blive gennemgået, og
inspirationscases præsenteres.
Rækkehuse, hvor tagvand nedsives i plæne & bed

Arrangementet er gratis, og der serveres sandwich og drikkevarer i forbindelse med mødet.
Ad hensyn til mad og drikke, bedes I tilmelde jer på varme@ltk.dk senest d. 21/3-2019
Går I allerede med planer om at etablere regnvandshåndtering ? – så kan I få penge tilbage
ved at søge om delvis tilbagebetaling af tilslutningsbidraget. Læs mere her:
https://ltf.dk/selvbetjening/kloak-spildevand/delvis-tilbagebetaling-af-tilslutningsbidrag/
2) Besøg hos DABs renoverede afdeling Korngården i Ballerup
d. 14. marts 2019
Byggeskader, skimmelsvamp og utidssvarende
funktionalitet har ledt til en gennemgribende renovering
af Korngården, med støtte fra Landsbyggefonden.
Korngården var nomineret til ”Renovér prisen 2018”.
Læs mere om Korngårdens renovering her:

http://www.domus.dk/node/192
Der vil være rundvisning på Korngården og efterfølgende
diskussion med bestyrelse og arkitekten fra Domus, som står
for renoveringen.

Korngården, Ballerup

Arrangementet er gratis, og der serveres sandwich og drikkevarer i forbindelse med mødet.
Ad hensyn til mad og drikke, bedes I tilmelde jer på varme@ltk.dk senest d. 7/3-2019

3) Energimarkedsplads d.26. februar 2019
kom og få gode råd til, hvordan du får:
• et bedre indeklima
• en lavere varmeregning
• en energieffektiv bygning
Kom til Energimarkedsplads den 26. februar kl. 18.30 – 21.00
i Kulturhuset Galaksen, Bymidten 48, 3500 Værløse.
Bliv inspireret og få gratis råd og vejledning om nye billigere varmepumper, samt solceller,
ventilation og isolering. Overvejer I at udskifte foreningens naturgasfyr, så kan du høre om de
nye hybridvarmepumper, som effektivt kombinerer el og gas.
SparEnergi.dk/Energistyrelsen, HMN GasNet, rådgivere og lokale håndværkere står klar med
viden og produkter, der kan skræddersy en mere effektiv og miljørigtig løsning til netop din
bolig. Læs mere i bunden af dette nyhedsbrev.
Arrangementet er gratis og kræver ikke tilmelding
4) Indeklima, skimmel og finansiering af renoveringstiltag og energibesparelser –
Forår 2019
Et temamøde, hvor vi dels har fokus på, hvordan man kan forebygge og behandle
skimmelsvamp, og dels om hvordan boligforeninger kan finansiere deres renoveringstiltag.
Der forventes at være indlæg fra foreninger, som har renoveret, fra www.skimmel.dk samt fra
forskellige aktører, som tilbyder finansiering.
Nærmere information om tid og indhold følger – adviseres til netværket, samt på
www.ltk.dk/boligforeningsnetværk
Kommunen sætter FNs Verdensmål og bæredygtighed på dagsorden.
Nyt udvalg skal være med til at finde løsninger på fremtidens udfordringer. Der skal fokuseres
på en helhedsorienteret tilgang til bæredygtighed både med afsæt i FNs 17 Verdensmål og i
relation til Vidensbystrategien og lokale forhold. Bæredygtighedsstrategien skal danne
grundlag for politiske prioriteringer og kan indeholde lokale bæredygtighedsmål, som viser
hvordan man kan bidrage. Den kommer til at henvende sig direkte til borgere, virksomheder,
institutioner og foreninger. Læs mere om udvalget og medlemmerne i lokalavisen i
pressemeddelelsen:
https://lyngby.presscloud.com/csp/vocast/message.csp?KEY=777005938902565
Erfaringer fra de første fyraftensmøder og aktiviteter
De første 3 fyraftensmøder blev afholdt på Rådhuset og havde
fokus på Energigennemgange, Affaldssortering og
Rottebekæmpelse. Ca. 15 boligforeninger deltog i hvert møde.
Præsentationer fra fyraftensmøderne, samt oversigt over
deltagere og medlemmer kan ses på
www.ltk.dk/boligforeningsnetværk
I foråret 2018 har medlemmer af boligforeningsnetværket
været på kursus på Teknologisk Institut, hvor de lærte om
energi- og drift-optimering, indeklima og beboerkommunikation.
Ligeledes har boligforeningsnetværket besøgt DABs renoverede afdeling Toftebo, som har
gennemført en komplet passivhus-renovering, og blev kåret til ”Årets Byggeri 2017”.
Læs mere om byggeriet her: http://www.e-pages.dk/odsgard/615/18

Øvrige tilbud
Tegnefilm om rottebekæmpelse
Kommunen har fået lavet korte tegnefilm, som giver
gode råd til, hvad man som borger kan gøre for at
undgå rotter. Der er bl.a. film om fuglefodring,
hønsehold og kompostbeholdere. Som boligforening
kan I bruge filmene på fx jeres hjemmeside eller
Facebook. Se filmene på www.ltk.dk/rotter og skriv til
miljoplan@ltk.dk hvis I ønsker at bruge filmene.
Få 50% rabat på gennemgang af jeres
boligforening
Står I overfor større vedligeholdelsestiltag i jeres forening, eller trænger I til at få gennemgået
jeres bygninger, så tilbyder kommunen 50% tilskud til de første 10 BedreBolig gennemgange
af boligforeninger i 2018, udført af Energitjenesten. Normalprisen er 8.750 kr, men med
tilskud koster det kun 4.375 kr.
Gennemgang af boligforeninger betaler sig
En opfølgning på de 34 boligforeninger i Lyngby-Taarbæk, som har haft en BedreBolig
gennemgang, viser, at de gennemfører en stor del af de foreslåede besparelsestiltag.
Læs artiklen fra 5/2-19 i Det Grønne område ” Ulrikkenborghøj er et godt eksempel”:
http://lyngby-taarbaek.lokalavisen.dk/nyheder/2019-02-09/-Ulrikkenborgh%C3%B8j-er-etgodt-eksempel-4106412.html
Kommunens nye hjemmeside
D. 26. februar 2019 lancerer Lyngby-Taarbæk kommune sin nye hjemmeside. Den hedder
stadig www.ltk.dk, men en del af indholdet har fået nye placeringer, så eventuelle gamle links
kan være ophørt med at virke. Til gengæld håber vi, at det nye design og indhold er mere
informativ.
Bliv en del af Boligforeningsnetværket
Vil I fremover sikre jer at være de første til at få tilbuddet om gratis aktiviteter, og vil I gerne
inviteres med til fyraftensmøder, hvor I kan høre om andre boligforeningers erfaringer ?
- så tilmeld jer ”boligforeningsnetværket” på varme@ltk.dk. Skriv ”Boligforeningsnetværk” i
emnefeltet, og oplys foreningens navn, samt navn, telefonnummer og e-mail på
kontaktperson.
Sammen med kommunen aftaler netværket relevante emner, så I har selv indflydelse på
temaerne.
Netværket oprettes som et led i kommunens strategi om at sænke CO2-udledningen.
I kan læse mere om kommunens mål og initiativer på
www.ltk.dk/borger/miljo-og-natur/klima-og-baeredygtighed/co2-reduktionsplan

Vi glæder os til at høre fra jer.
Jakob Jespersen
Klimakoordinator
Mobil: 21 13 35 14
E-mail: JAKOJ@ltk.dk

