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Medlemsinformation 
Taglån: 

I forbindelse med omlægningen af taglånet, er der en nedsættelse af boligafgiften. Man kan forvente 

brev en af de nærmeste dage, hvor tallene bliver udspecificeret for det enkelte hus. Dette gælder 

naturligvis kun dem, der har taglån. 

 

Ændring af forsikringsselskab: 

Bestyrelsen ligger i forhandlinger ifm et skifte fra Tryg til et andet forsikringsselskab. Vi forventer 

derfor at boligafgiften kan holdes i bero i 2015, men det kan ikke garanteres på nuværende tidspunkt.  

Der vil blive truffet en afgørelse indenfor den nærmeste fremtid, hvorefter udfaldet vil blive meldt ud. 

Hvis vi – mod forventning – ikke kan få en besparelse på vores forsikringspræmie, må der forventes en 

stigning i boligafgiften.   

 

Udbetaling fra vedligeholdelseskonti: 

Guide til udbetalinger fra vedligeholdelseskonti. Dette lægges også som info på hjemmesiden.  

Husk dette: 

- En faktura fra en håndværker skal altid stiles til beboeren - aldrig til boligselskabet. Stiles den 

til boligselskabet, bliver den afvist uden yderligere information. 

- En faktura skal altid påføres info om man ønsker at pengene overføres til håndværkeren eller 

om den skal overføres til en selv. Står der ikke noget på den, vil den blive overført til en selv. 

Det er ikke nok at skrive det i en mail. Det skal stå på selve fakturaen.  

- En bon skal underskrives af beboeren for at der kan udbetales. Er der ingen underskrift afvises 

udbetalingen.  

 

Efterlysning: 

Studiebyen indkøbte på et tidspunkt en brønd-renser som er lånt ud til en beboer, men desværre er den 

ikke returneret. Man bedes lige tjekke efter om de skulle have den liggende og aflevere den på Rygårds 

Alle 56, hvis man har den stående. 

Man kan bare lægge den i forhaven. 

 

Punkter til behandling på bestyrelsesmøder: 

Under punktet "kalender" på Studiebyens hjemmeside, kan man se de planlagte bestyrelsesmøder i 

2015. Sidste frist for punkter på dagsorden er 8 dage før.  

 

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. 
Tak for 2014. Vi ser alle frem til endnu et dejligt år i Studiebyen.  

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 
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