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Medlemsinformation #8 – November 2021 
 

Andel eller leje? 

Som aftalt på generalforsamlingen har vi i bestyrelsen, stillet spørgsmålet om vi er andel eller leje til 

den juridiske afdeling i KAB.  

KAB vandt en retssag over et af de parlamentariske boligselskaber i højesteret den 1. september 2021 

Svaret er kopieret direkte ind her: 

”Kære Flemming Ekstrøm 

Tak for din mail – og de pæne ord om retssagen. Vi er også glade for, at sagen er afsluttet. 

Den afsluttede retssag ændrer ikke ved de parlamentariske selskabers status. Tværtimod fastslår 

Højesteret, at det er selskabernes vedtægter, der gælder.  

Østre Landsret konkluderede ligeledes i 2011, at de parlamentariske selskaber blot kan med sidestilles 

med andelsboligforeninger men er reguleret fuldt ud reguleret af egne vedtægter, så I skal blot 

fortsætte som hidtil og holde jer til de vedtagne vedtægter fra 1921. 

Jeg håber, at det er svar på din henvendelse – ellers er du meget velkommen til at kontakte mig igen.” 

 

Med venlig hilsen 

Jura- og Udlejningschef 
 

 
 

Enghavevej 81 • 2450 København SV 

T 33 63 10 00 • www.kab-bolig.dk 

 

Opladning af elbiler: 

Bestyrelsen er af en el-sagkyndig beboer blevet gjort opmærksom på, at der er risiko for potentielt 

farlige situationer, hvis man etablerer privat opladestation for elbil, uden en el-installatør på forhånd 

har undersøgt forsyningskablernes kapacitet. 

Har man planer om etablering af opladestation i forbindelse med et af Studiebyens huse, skal man 

være opmærksom på flere ting, i relation til elforsyningen. 

Det skal først og fremmest undersøges, om den elforsyning der er etableret til huset, er tilstrækkelig til 

formålet.  

Det er særligt ved rækkehusene og muligvis også ved dobbelthusene der kan forekomme ”flaskehalse”, 

som ved ufagmæssig installation af opladeudstyr, kan afstedkomme for hård belastning af 

forsyningskablerne, med potentiel risiko for nedsmeltning af kabler og antændelse af brand til følge. 

I rækkehusene deles typisk flere boliger om det samme hovedkabel, der kommer ind ude fra vejen, og 

er man (el-installatøren) ikke opmærksom på dette forhold, kan der opstå problemer. 

For alle byens huse (både række- dobbelt- og enkelthuse) gælder, at man inden etablering af 

ladestation, skal bede en autoriseret el-installatør undersøge, hvorvidt kablerne i målertavlen er 

kraftige nok til at etableringen kan foregå uden problemer. 

Det er ærgerligt at have anskaffet sig en fin ny elbil, og først bagefter finder ud af, at man ikke 

umiddelbart kan etablere opladestation ved sin bolig. 

Vi råder derfor kraftigt til, at man forud for anskaffelse af elbil, snakker med sin el-installatør.   

 

Anbefalede håndværkere: 

Alle håndværkere har travlt for tiden og deraf kan det være svært at få hjælp når man skal bruge det.  

http://www.kab-bolig.dk/
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For at vi kan hjælpe alle med gode håndværkere, vil vi gerne have flere henvisninger på gode 

håndværkere ind på hjemmesiden. Det kan både være malere, vvs’ere, tømrere, murere m.m. 

Har du benyttet en god håndværker som du ønsker at anbefale til dine naboer i Studiebyen, må du 

meget gerne sende en mail til forretningsføreren med firmanavn og hjemmeside. 

Herefter vil vi i bestyrelsen tage stilling til hvem, der kan henvises til.  

Skriv gerne lidt om hvor mange gange du har benyttet håndværkeren og om din generelle oplevelse – 

herunder også pris og kundeservice.  

 

Rens af tagrender og regnvandsbrønd/sandfang: 

Træerne er ved at smide deres blade og indenfor det næste stykke tid, vil de mange blade være at finde 

i vores tagrender. Det er derfor vigtigt at disse renses, så nedløbsrøret ikke tilstoppes.  

I samme åndedrag kan nævnes rensning af sandfang. Vandet fra nedløbsrøret løber ned i sandfanget 

som opsamler skidt og snavs. 

Bolius har lavet en rigtig fin video som ligger på YouTube. 

Der er linket til den HER samt inde på Studiebyens hjemmeside under Diverse -> Det praktiske > 

Rensning af regnvandsbrønde. 

Ved man ikke hvordan man gør, kan det lyde som en uoverskuelig proces, men ser man videoen, ser 

man hurtigt, hvor nemt det er og hvor lidt arbejde, der rent faktisk er ved det.  

Studiebyen har indkøbt en ny kloakrenser, som kan lånes ved henvendelse til forretningsføreren. 

 

Rotter: 

Der har desværre været rotter på spil igen og rottefængeren fra Gentofte Kommune er på sagen.  

Han nævnte at den store mængde af nedfalden frugt i denne tid, tiltrækker rotter mere end ellers. 

Vær derfor opmærksom på at få fjernet nedfalden frugt, så det ikke ligger som en invitation til de små 

ubudne gæster.  

 

Boringer i området: 

Som alle nok har bemærket for længst, er boringerne til skybrudstunneller i gang. Disse blev også 

nævnt på generalforsamlingen. 

 

Tilsyn: 

Der er stadig flere, der mangler at aflevere sin selvsynsseddel. En ny kan printes fra Studiebyens 

hjemmeside og afleveres i forretningsførerens postkasse. 

 

Haveaffald og storskrald må først sættes ud dagen før afhentning: 

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

hjemmeside. 

Haveaffald afhentes tirsdage i de lige uger. 

Storskrald afhentes tirsdage i de ulige uger.  

 

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 

https://youtu.be/zw0k8mLbRRA

