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December 2015 

Medlemsinformation 
 
 

Boligafgift: 

Folketinget har vedtaget finansloven for 2016, og ifølge denne lov forbliver vores grundskat uændret i forhold 

til 2015. Dette er en meget positiv vedtagelse, da det betyder at den forventede stigning på kr. 177.000,- nu ikke 

er aktuel mere. En stigning i grundskatten ville have betydet stigning i vores boligafgift. 

Dermed kan vi nu melde ud at der ikke vil være en stigning i boligafgiften for 2016  

 

Fjernvarme: 

Alle med fjernvarmelejeordning har modtaget et brev med et tilbud om en ny prismodel som erstatter den 

nuværende lejeordning. 

Det er op til den enkelte i Studiebyen at afgøre om man ønsker at takke ja til tilbuddet. 

Ønsker man det, skal man dog ikke benytte det tilsendte overdragelsesdokument fra Gentofte Fjernvarme (GF). 

Formanden har været i dialog med GF og har påpeget delen vedr. tinglysningen. Vi har derfor fået et nyt 

dokument som skal benyttes i stedet. Den er omdelt med denne medlemsinformation, men ligger også på 

hjemmesiden så man kan printe den derfra. 

 

5-års eftersyn på rækkehustagene: 

Eftersynet er gået rigtig godt og de indvendige udbedringer, er allerede foretaget. 

Der er noget udvendigt mørtelarbejde, der også skal ordnes, men dette bliver først udført til foråret, da det er 

vigtigt at der ikke er frost.  

 

Ny skole: 

Der har været møde på den nye skole på Rygårds Alle. De vil gerne lytte til deres naboer og der er derfor nedsat 

en kontaktgruppe, hvor Studiebyen er repræsenteret af Flemming Ekstrøm, Lisbeth Okkels og Jesper Kamp 

Nielsen. Det virker som om at der er fremgang i forhandlingerne. Der afholdes løbende møder og der vil komme 

info ud til Jer når der er nyt. 

 

Tildeling af bolig: 

Rygårds Alle 89 er tildelt Charlotte Milbrat og hendes familie. 

Bestyrelsen ønsker familien velkommen i Studiebyen.  

 

Studiebyens hjemmeside:  
Under punktet "kalender" kan man se de planlagte bestyrelsesmøder i 2016. Sidste frist for punkter på 

dagsorden er 8 dage før. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår. 
 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 

mailto:Formand@studiebyen.dk
mailto:Forretningsfoerer@studiebyen.dk

