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Oktober 2018 

Medlemsinformation 
 

Varsling af stigning i boligafgift 

Da ejendomsskatterne stiger med 5,5% pr. 1. januar 2019, er bestyrelsen nødsaget til 

at lade boligafgiften stige.  

Det er dog lykkedes at holde stigningen på kun 3,62% og er gældende fra 1. februar 2019. 

 

Tildeling af Sømarksvej 23 

Sømarksvej 23 er blevet tildelt Søren Eriksen som var den eneste ansøger.  

Det betyder at Skovlæet 9 bliver ledigt, og når vi ved hvornår huset er klar til overtagelse, vil vi 

indkalde til fremvisning. 

 

Snerydning 

Bestyrelsen har valgt at entrere med en ny snerydder. 

Fra d. 1/11, vil det være Greendays ApS, der rydder sne og salter.  

Husk fortsat at parkere bilerne hensigtsmæssigt, så fejemaskinen kan komme forbi og få ryddet 

ordentligt på fortovene. 

Tag godt imod dem når I ser dem køre rundt i de tidlige morgentimer :) 

 

Postkasser 

Bestyrelsen har besluttet at der skal synlige numre og efternavne på postkasserne. 

Det vil blive skrevet i sort folie. Numrene vil være 50 mm høje og navnene vil være 25 mm høje.  

Som hovedregel, vil efternavnet på grundfondsholder blive opsat, men da der i nogle husstande bor 

familier med flere efternavne, bedes alle sende en mail til undertegnede på 

forretningsfoerer@studiebyen.dk med ønske om ekstra navn på postkassen. 

Deadline for meddelelse om ekstra navn er fredag d. 26/10 kl. 12.00. 

Alle meddelelser om navne, der indkommer efter deadline, vil være forbundet med en egenbetaling på 

kr. 100,00 som trækkes via vedligeholdelseskontoen.  

I forbindelse med indflytninger, vil der også være behov for at udskifte navne på postkassen. Her vil 

der også være en egenbetaling på kr. 100,00 som vil blive opgjort på indflytterregnskabet.  

 

Haveaffald og storskrald må først sættes ud dagen før afhentning: 

Storskrald afhentes tirsdage i de ulige uger. 

Haveaffald afhentes tirsdage i de lige uger. 

Plast/metal og glas/papir afhentes hver 4. tirsdag. Se hvilke datoer på Gentofte Kommunes 

hjemmeside.  

 

Studiebyens hjemmeside:  

Under punktet "kalender" kan man se alle planlagte bestyrelsesmøder. Sidste frist for punkter på 

dagsorden er 8 dage før. 

Under dette punkt kan man også se andre planlagte ting i Studiebyen. 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 
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