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Februar 2021 

Medlemsinformation 
 

Generalforsamling: 

Igen i år ser bestyrelsen desværre ikke at generalforsamlingen kan gennemføres som planlagt i marts 

og den må derfor udskydes på ubestemt tid pga. Corona. Vi melder en ny dato ud så snart vi kan.  

 

Fastelavn: 

Fastelavnsfesten må desværre også aflyses. 

Det er ellers en rigtig dejlig tradition og en hyggelig dag for både store og små, men med Corona, er 

der ikke noget at gøre – Æv. 

 

Studiebyen – 100 år: 

Desværre må sommerfesten 2021 også udskydes pga. Corona. På nuværende tidspunkt, er det for 

usikkert at holde fast i dagen. Vi ved ikke hvordan restriktionerne ser ud til august, så for at være på 

den sikre side, ser vi ingen anden udvej end at udskyde.  

Vores 100-års fest skal være en god dag. Vi skal hygge os og feste som vi plejer. 100-året er en stor 

dag som skal fejres på ordentlig vis og skal være en dag som vi husker for noget godt og alle skal 

kunne deltage.  

Det er dog ikke så skidt endda… De første beboere i Studiebyen flyttede ind i 1922. Selskabet blev 

blot blev stiftet i 1921, så måske er det i de første beboeres ånd, at vi holder stor fest i 2022.  

Sæt et kryds i kalenderen d. 20. august 2022 – Ja… der er længe til, så vi regner naturligvis med at 

alle kan den dag       

Som en lille appetitvækker kan jeg afsløre at festudvalget er fuld af gode ideer og jeg er sikker på, at 

dagen vil blive fuldkommen fantastisk og gå over i vores historiebøger. Vi håber at se ALLE til fest       

 

Flagdag på vores fødselsdag: 

Boligselskabet Studiebyen blev stiftet d. 25. april 1921, hvilket giver god anledning til at vi alle kan 

markere dagen. Søndag d. 25. april 2021 bedes alle derfor flage. Og spar ikke på dem.  

Flagstænger kan fyldes, men det kan hække og hegn også.  

Lad os pynte op med flag på hver vores måde og i hver vores have. Jeg vil komme rundt og tager 

billeder og hvis vi kan få dronen ud igen, vil det jo være helt forrygende. Det er hermed varslet.  

 

Bestyrelsesmøder: 

Også på møde-basis er bestyrelsen udfordret. Vi er ramt af forsamlingsforbud og Corona-bobler, og 

det gør det umuligt at mødes personligt. 

Vi har dog taget udfordringen op og holder virtuelle møder via Zoom i stedet.  

Det betyder derfor, at alle stadig kan sende ansøgninger eller andre henvendelser. Alt vil blive 

behandlet. Bestyrelsen holder virtuelle møder så længe det skal være. 

 

Snerydning: 

I denne vintertid, hvor vi får is og sne, er der igen behov for at man parkerer så hensigtsmæssigt at 

traktoren kan komme forbi for at feje sne og salte. 

Hvis den ikke kan komme forbi, må man selv ud at rydde. 

 

 

 

 



 

 

Side 2 af 2 

 

 

 

 

Håndværkerfradrag: 

Fradrag for håndværker- og serviceydelser stiger i 2021 helt op til 25.000. 

Se mere på Studiebyens hjemmeside, hvor der beskrives meget mere. 

 

Rotter: 

Vi har desværre igen problemer med rotter i Studiebyen. 

Kiltin har set, at der fodres fugle direkte på jorden, hvilket ikke kun tiltrækker fugle, men desværre 

også rotter og derfor må det frarådes på kraftigste. 

Fugle skal derfor fodres fra et foderbræt, som rotter ikke kan klatre op på.  

 

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. 

Gentofte Kommune tilbyder en gratis sms- og mailservice vedr. afhentning af storskrald, haveaffald og 

miljøboks. Man tilmelder sig bare på Gentofte Kommunes hjemmeside under "Affald" og "tilmeld 

sms- og mailservice". 

Med sms- og mailservicen modtager du nyheder om afhentningen af dit affald, og du behøver ikke at 

huske, hvornår dit affald bliver hentet. 

Tilmelder du dig servicen, modtager du en påmindelse på sms eller mail inden afhentning af restaffald, 

papir- og glasaffald, plast- og metalaffald, miljøboksen, storskrald og haveaffald. 

Du vælger selv, hvilke typer af affald du ønsker at blive mindet om, og i hvor mange dage i forvejen 

du ønsker at modtage besked. 

 

Studiebyens hjemmeside: 

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

dagsorden er 8 dage før.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 


