Nyhedsbrev nr.1 om boligforenings-netværk og gratis aktiviteter
Kommunen inviterede i foråret 2017 boligforeninger til at deltage i et nyt
boligforeningsnetværk, hvor der sættes fokus på, hvordan der kan skabes bedre komfort,
indeklima og økonomi i foreningerne.

Næste fyraftensmøde d. 27/11 handler om affaldsløsninger

Mandag d. 27. november kl. 17-19 i Kommunalbestyrelsens spisestue, 5.sal
på Lyngby Taarbæk Rådhus.
indbyder Lyngby-Taarbæk Kommune til fyraftensmøde om affaldssortering i boligforeninger.
Her vil Lyngby-Taarbæk Forsyning (LTF) bl.a. præsentere deres dialog proces om
affaldssortering med boligforeninger, ligesom der vil være et oplæg fra en boligforening, som
fortæller om erfaringerne med at have implementeret affaldssortering.
Foreløbigt program for fyraftensmødet
1. Velkomst
- ved Lyngby-Taarbæk Kommune
2. Status på affaldssortering i boligselskaber
- Ved Lyngby-Taarbæk Forsyning
Hvordan er affaldssorteringen gået på Skeltoftevej ?
- Ved administrator Paul fra Skeltoftevej.
Hvad sker der med affaldsfraktionerne bagefter? Ved Vestforbrænding.
3. Miljøskabe til farligt affald
- Ved Lyngby-Taarbæk Forsyning
4. Pause og sandwich
5. Diskussion og input fra boligforeningerne
6. Opsamling på mødet og kommende aktiviteter
- ved Lyngby-Taarbæk Kommune
Det er gratis at deltage i fyraftensmøderne, men ad hensyn til forplejning og adgang til
rådhuset, skal du tilmelde dig fyraftensmødet på varme@ltk.dk .
Skriv ”fyraftensmøde” i emnefeltet, og oplys navn, boligforening og emailadresse.
Sidste frist for tilmelding er d.20/11

Erfaringer fra det første fyraftensmøde
Det første fyraftensmøde blev afholdt på Rådhuset d. 29/8, hvor 15 boligforeninger deltog.
På mødet fortalte Energitjenesten om resultater fra BedreBolig gennemgange af en række
boligforeninger i Lyngby-Taarbæk, og kommunen præsenterede sine kontaktpersoner og
fortalte mere bredt om sine indsatsområder.
Det blev endvidere efterspurgt, at følgende emner
skulle tages op på kommende fyraftensmøder:
• Affaldssortering
• Regnvandsløsninger
• Fjernvarmeudbygning – status og forventninger
• Finansiering af renovering/ energibesparelser
• Involvering af bestyrelse og beboere
• Gennemgang af en boligforenings-case
• Varmtvandsmålere og Koldtvandsmålere
Du kan finde præsentationer fra fyraftensmøderne,
samt oversigt over deltagere og netværksmedlemmer
på: http://www.ltk.dk/lyngby-taarbaek-boligforeningsnetvaerk

Kursus for ejendomsmestre & teknisk personale tilknyttede til foreninger
Som led i et tværkommunalt partnerskabsprojekt ”ENIG” tilbyder Lyngby-Taarbæk kommune
gratis deltagelse i et 1 dages kursus for teknisk personale tilknyttet kommunens
boligforeninger.
Kurset forventes afholdt af 2 omgange i uge 4 og uge 9, 2018 på Teknologisk Institut i Høje
Taastrup, og vil have fokus på energioptimering, indeklima og beboerkommunikation.
Kommunen har som udgangspunkt 12 pladser til rådighed på kurset, som vil blive fordelt efter
”først til mølle”-princippet, med 1 plads/forening.
Læs mere om kurset på: http://www.ltk.dk/lyngby-taarbaek-boligforeningsnetvaerk
Nærmere information følger senere på året, men man kan allerede nu blive skrevet op ved at
skrive til varme@ltk.dk. Skriv ”teknisk kursus” i emnefeltet, og oplys navn, email-adresse,
boligforening og din funktion.

Bliv en del af Boligforeningsnetværket
Vil I fremover sikre jer at være de første til at få tilbuddet om gratis aktiviteter ?
- så tilmeld jer ”boligforeningsnetværket” på varme@ltk.dk.
Skriv ”Boligforeningsnetværk” i emnefeltet, og oplys foreningens navn, samt navn,
telefonnummer og e-mail på kontaktperson.
Det er gratis, og der er ingen krav om at skulle deltage i alle møder.
Du er også velkommen til at komme forslag til emner eller problemstillinger, du ønsker belyst.
Netværket oprettes som et led i kommunens strategi om at sænke CO2-udledningen.
I kan læse mere om kommunens mål og initiativer på http://www.ltk.dk/co2-reduktionsplan
Vi glæder os til høre fra jer.
Med venlig hilsen
Jakob Jespersen
Klimakoordinator
Lyngby-Taarbæk Kommune
Mobil: 21 13 35 14
E-mail: JAKOJ@ltk.dk
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