Nyhedsbrev om boligforenings-netværk og gratis aktiviteter
Kommunen inviterede i foråret 2017 boligforeninger til at deltage i et nyt
boligforeningsnetværk, hvor der sættes 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
Erfaringer fra de første fyraftensmøder
Det første fyraftensmøder blev afholdt i 2017 på Rådhuset, hvor
15 boligforeninger deltog.
På første møde fortalte Energitjenesten om resultater fra
BedreBolig gennemgange af en række boligforeninger i LyngbyTaarbæk, og på andet møde blev der diskuteret affaldssortering
med Lyngby-Taarbæk Forsyning og Vestforbrænding.
Du kan finde præsentationer fra fyraftensmøderne, samt
oversigt over deltagere og netværksmedlemmer på
www.ltk.dk/boligforeningsnetværk
Kommende aktiviteter
1) Kursus for ejendomsmestre & teknisk personale tilknyttede til foreninger
Som led i et tværkommunalt partnerskabsprojekt ”ENIG” i tilbyder Lyngby-Taarbæk kommune
gratis deltagelse i et 1 dages kursus for teknisk personale tilknyttet kommunens
boligforeninger. Kurset afholdes af 3 omgange på Teknologisk Institut i Høje Taastrup:
- Onsdag d. 7/2 2018 kl. 9.00-15.30
- Mandag d.26/2 2018 kl. 9.00-15.30
- Mandag d.23/4 2018 kl. 9.00-15.30
Kurset vil have fokus på energioptimering, indeklima og beboerkommunikation.
Kommunen har stadig enkelte pladser til rådighed på kurset, som vil blive fordelt efter ”først til
mølle”-princippet, med 1 plads/forening. Bestyrelsesmedlemmer i boligforeninger kan også
tilmelde sig kurset, men der forventes noget teknisk kendskab.
Læs mere om kursets indhold her på www.ltk.dk/boligforeningsnetværk
Tilmelding til kurset foregår ved at skrive til varme@ltk.dk. Skriv ”teknisk kursus” i emnefeltet,
og oplys navn, email-adresse, boligforening og din funktion.
2) Besøg DABs renoverede afdeling Toftebo, ”Årets Byggeri 2017”, d. 21 marts 2018
I samarbejde med Furesø kommune og DAB, inviterer vi til en
rundvisning i DABs boligafdeling Toftebo, som har gennemført en
komplet passivhus-renovering. Efterfølgende vil der være
foredrag og en kop kaffe og snacks på Furesø rådhus.
Arrangementet er: onsdag d. 21/3 2018 kl. 16.30-19.00,
Ejendomskontoret, Toftebo 6, st.th. 3550 Værløse.
Tilmelding til arrangementet foregår ved at skrive til
varme@ltk.dk. Der er begrænsede pladser, som fordeles efter
”først til mølle”-princippet.
Læs mere om byggeriet her:
http://www.e-pages.dk/odsgard/615/18

3) Finansiering af renoveringstiltag og energibesparelser – maj 2018
Et temamøde, om hvordan boligforeninger kan finansiere deres renoveringstiltag. Der vil være
indlæg fra foreninger, som har renoveret, samt fra forskellige aktører, som tilbyder
finansiering. Der forventes deltagere fra både Lyngby-Taarbæk og nærliggende kommuner.
Nærmere information om tid og indhold følger – adviseres til netværket, samt på
www.ltk.dk/boligforeningsnetværk.
4) Fyraftensmøde om regnvandsløsninger – august 2018
Et temamøde, hvor forskellige eksempler på regnvandsløsninger præsenteres, samt de nye
regler for tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.
Nærmere information om tid og indhold følger – adviseres til netværket, samt på
www.ltk.dk/boligforeningsnetværk.
Går I allerede med planer om at etablere regnvandhåndtering ? – 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/
Øvrige tilbud
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.
Prøv den nye udbudsportal for renoveringsopgaver
- og få gratis hjælp fra Energitjenesten
Går jeres boligforening med tanker om at renovere, eller blot få noget rørisolering eller ny LED
belysning ? – så har kommunen indgået en aftale med Energitjenesten, hvor I kan få hjælp til
at formulere et udbud og få tilbud fra lokale håndværkere via en ny udbudsportal. Vi er 4
kommuner som er med til at udvikle portalen med støtte fra Energistyrelsen.
Skriv til os på varme@ltk.dk for at høre nærmere.
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 CO2udledningen.
I kan læse mere om kommunens mål og initiativer på http://www.ltk.dk/co2-reduktionsplan
Vi glæder os til høre fra jer.
Jakob Jespersen
Klimakoordinator
Mobil: 21 13 35 14
E-mail: JAKOJ@ltk.dk
Partnerskabet ENIG (ENergieffektivitet og Indeklima i etaGeboliger) er et samarbejde mellem Lyngby-Taarbæk, Høje
Taastrup, Hørsholm og Næstved kommuner, Gate 21, Energitjenesten og Smith Innovation. Partnerskabet er etableret
for at hjælpe etageejendomme med drift og renovering. Partnerskabet medfinansieres af Energistyrelsens pulje
”Partnerskaber om energieffektive bygninger”.
Du kan læse om puljen her: http://sparenergi.dk/offentlig/kommuner/tilskud-til-partnerskaber
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