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November 2020 

Medlemsinformation 
 

 

Boligafgifter 2021: 

Bestyrelsen har lagt budget for 2021 og da det viser sig, at Studiebyen har nået det nuværende loft for 

grundskyld, er det glædeligt at informere, at der i år ikke vil være stigninger i boligafgiften. 

Boligafgiften forbliver derfor på samme niveau i 2021 som i 2020.  

 

Studiebyen 100 år: 

Liv fra Sømarksvej efterlyser nogle lækre efterårsbilleder af de mange skønne haver i Studiebyen, så 

husk at knipse løs og send videre til livthomsen@historieselskabet.dk 

Alternativt kan billederne sendes til forretningsføreren, der gerne formidler dem videre. 

 

Klipning af hæk: 

Alle bedes huske, at hække ikke bare skal studses, men klippes.  

Husk at lygtepælen aldrig må stå inde i hækken. Den tilhører kommunen, så den skal være frit 

tilgængelig på fortovet.  

Husk også altid at postkassens forkant skal flugte med hækkens forkant.  

 

Service- og håndværksydelser: 

Husk at du stadig kan få glæde af både service- og håndværksydelser. 

Serviceydelser dækker bl.a. over: 

- Rengøring 

- Havearbejde 

- Vinduespudsning 

Her udgør fradraget kr. 6.200,00 pr. voksen i husstanden. (Gælder ikke for junior selvom han/hun er 

fyldt 18 år.) 

 

Håndværksydelser dækker bl.a. over: 

- udskiftning af vinduer, terrassedøre og hoveddøre 

- hulmursisolering 

- isolering af krybekælder op mod gulv 

- udskiftning af radiatortermostatventiler 

- udskiftning af radiatorer (dog ikke el-radiatorer) 

- etablering af dræn 

- udvendig maling af vinduesrammer og døre 

- afmontering af eksisterende brændeovne 

Her udgør fradraget kr. 12.500,00 pr. voksen i husstanden. (Gælder ikke for junior selvom han/hun er 

fyldt 18 år.) 

 

Ovenstående er ikke fyldestgørende og er blot til inspiration. Husk derfor altid at rådføre dig med Skat, 

før du indtaster på din selvangivelse. 

Du kan bl.a. læse mere her: https://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=2234759 
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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 

 

 

 


