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MEDLEMSINFORMATION 
 

Huslejestigning: 

Der varsles hermed huslejestigning pr. 1/4-2013. 

Det er lykkedes bestyrelsen at holde stigningen nede på 5,64 % selvom ejendomsskatterne er steget med 7 %. 

Husk at stigningen kun beregnes ud fra den reelle husleje.  

 

Fjernvarme: 

Bestyrelsen er blevet opmærksom på at der er flere der endnu ikke har hørt mere om fjernvarmen, selvom man 

har vist interesse.  

Hvis man står i den situation, bør man kontakte Gentofte Fjernvarme, hvorefter de sender en kontrakt. 

Man kan vælge enten at leje en unit gennem Gentofte Fjernvarme eller at købe den selv. Begge dele har 

selvfølgelig sine fordele og ulemper, men bestyrelsen vil råde alle til at sætte sig ind i priserne for begge 

løsninger før man tager en beslutning.  

Bestyrelsen taler ikke for den ene løsning fremfor den anden, da behovene er individuelle fra husstand til 

husstand. 

Hvis nogen ønsker at kontakte en VVS’er for at få et godt tilbud som andre også kan have glæde af, så står det 

naturligvis alle frit for.  

 

Storskrald: 

Der er flere der sætter deres storskrald langs hegnet ved porten på Sømarksvej. 

Dette bedes frabedt, da de ting, der ikke bliver afhentet, bare bliver stående indtil en venlig beboer, tager sig af 

at fjerne det. 

Storskrald skal derfor altid sættes ud for egen grund. Husk selv at fjerne de ting der ikke bliver afhentet med det 

samme, så det ikke står og er til fare for andre som kan snuble over det.  

Husk også at storskrald først må sættes ud dagen før afhentning. 

 

Snerydning: 

Der kan desværre ikke sneryddes på de plader der ligger på fortovene ifm. opgravning til fjernvarme.  

Man bedes derfor selv sørge for at rydde sne på disse plader udfor en selv. 

Al parkering opfordres, for så vidt muligt, til at være på egen grund. Specielt i sneperioderne i Skovlæet.  

Snerydderen kan ikke komme forbi hvis bilerne står for langt inde på fortovet, og hvis de står for langt ude på 

vejen, kan andre billister have svært ved at passere.  

 

Generalforsamling: 

Sæt kryds i kalenderen d. 20. marts til generalforsamlingen 2013. 

 

Bestyrelsen vil gerne sige tak til alle for et godt samarbejde i 2012  

og ønsker alle en god jul og et lykkebringende nytår. 
 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 


