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Juni 2020 

Medlemsinformation 
 
Tagpulje 1: 
Lånet for tagpulje 1 er nu omlagt, og i juni vil der blive omdelt nye beregninger på nedsættelsen af 
fremtidige opkrævninger.  
 
Tagpulje 2: 
Lånet for tagpulje 2 er nu afsluttet. Alle pengene blev brugt på udskiftning af hele 10 tage, hvilket er 
dejligt.  
Opkrævning starter d. 1. juli og beløbene vil blive meldt ud individuelt.  
Af hensyn til indberetning af renter, bedes alle som er en del af tagpulje 2, sende deres cpr.nr til 
undertegnede så der kan indberettes og man dermed kan få glæde af skattefradraget.  
 
Det årlige tilsyn: 
Bestyrelsen har besluttet at det årlige tilsyn ikke vil forløbe som sædvanligt i år grundet Corona-
smitten. Alle vil derfor få omdelt selvsynssedler i år, som skal udfyldes og returneres til undertegnede. 
Senere på året vil udvalgte huse blive synet af bestyrelsen. Dette vil være huse, som har fået pålæg 
eller har et notat tilknyttet, som skal kigges på.  
 
Generalforsamling: 
Generalforsamlingen er desværre fortsat udskudt på ubestemt tid, men vi håber dog snart på gode 
nyheder og håber, at vi dermed kan melde en dato ud.   
 
Ledigt hus: 
Lundeskovsvej 33 bliver ledigt med overtagelse pr. 1. oktober 2020. 
Boligafgiften inkl. vandafgift udgør kr. 4.606,00. 
Derudover indbetales der kr. 400,00 pr. måned til vedligeholdelseskontoen. 
Overtagelsessummen er kr. 395.506,00. 
Åbent hus vil finde sted d. 21. juni. Grundet Corona vil der være skærpede forhold i form af 
tilmelding. Ønsker man at se huset, bedes man skrive en mail til undertegnede senest d. 17. juni, 
hvorefter man vil blive tildelt en tid. Det kan forekomme at flere familier (på max 2 personer) kan se 
huset på samme tid. Dog må man så starte i hver sin ende, men dette vil blive specificeret når man får 
tildelt en tid.  
Ansøgningsfrist er d. 28. juni og der gives telefonisk besked om aftenen d. 30. juni til personen, der 
tildeles huset, så husk at skrive dit tlf.nr med i ansøgningen. 
Ansøgning sendes til forretningsfoerer@studiebyen.dk 
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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 


