
 

 Formand Forretningsfører 

 Flemming Ekstrøm Elizabeth Hjortborg 

 Rygårds Allé 102 Rygårds Allé 56 

 2900 Hellerup 2900 Hellerup 

     Tlf. 71 70 15 19 Tlf. 26 20 16 12 

 e-mail: Formand@studiebyen.dk e-mail: Forretningsfoerer@studiebyen.dk 

 

 

 

November 2014 

 

Medlemsinformation 
 

 

Ventilationsriste.  

Da der altid er mulighed for rotter, er det vigtigt at alle tjekker ventilationsristene i soklen.  

Hvis en ventilationsrist er gennemtæret eller er ved at være det, er det vigtigt at den bliver udskiftet 

eller repareret. Rotterne elsker disse små indgange og de indretter gerne hjem i krybekældre. 

Udgiften kan naturligvis betales via vedligeholdelseskontoen.  

 

Udbetalinger fra vedligeholdelseskonti. 

Det er tidligere meddelt i en medlemsinformation, men nogle gange skal tingene gentages. 

Når man afleverer en regning til forretningsføreren for refundering, skal denne være underskrevet af 

beboeren. Ydermere skal der udtrykkeligt stå på fakturaen hvor der skal betales til. Vil man have 

pengene overført til sig selv, så skriver man sit kontonr. 

Vil man have at fakturaen betales direkte til håndværkeren, så skal det skrives på den. 

Står der ingeting, overføres pengene til beboeren og det er hermed bebeboerens ansvar at fakturaen er 

eller bliver betalt.  

Når der afleveres boner, skal disse også være underskrevet af beboeren.  

Uanset hvilket slags bilag man kommer med, skal det være underskrevet. Hvis ikke bliver det afvist. 

Minimum beløbsgrænse for udbetaling er kr. 500,00. 

Maximum alder på faktura/bon er 3 mdr. 

Al refundering kan afvises, hvis der er anmærkninger på seneste synsseddel eller hvis refunderingen 

drejer sig om indvendig vedligeholdelse.  

Vedligeholdelseskontoen er først og fremmest beregnet til udvendig vedligeholdelse og dette bedes 

respekteret. 

Ydermere er der flere og flere, der afleverer bilag på ting, der ikke har noget med vedligeholdelse at 

gøre.  

Det skal indskærpes at blomster, træsko, reoler m.m. ikke kan refunderes via vedligeholdelseskontoen. 

 

Studiebyens hjemmeside: 

Hold øje med Studiebyens hjemmeside. Det hænder at der kommer små beskeder på forsiden som er 

relevante for alle. 

Hold også godt øje med Markedspladsen og læg gerne indlæg op. Flere og flere beboere benytter nu 

denne funktion.  

Under punktet "kalender" kan man se de planlagte bestyrelsesmøder i 2015. 

Sidste frist for punkter på dagsorden er 8 dage før.  

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 
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Fra beboer til beboer: 
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