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Medlemsinformation #3 – Maj 2022 
 

Nyt bestyrelsesmedlem: 

Som tidligere nævnt, er Birthe Houlind indtrådt i bestyrelsen som repræsentant for KAB. 

Birthe har nu deltaget i første bestyrelsesmøde og det har vist sig at være virkelig givtigt.  

Igen vil bestyrelsen ønske Birthe et stort velkommen – vi glæder os over det kommende samarbejde.  

 

Den nye affaldsordning: 

Gentofte Kommune har nu leveret en lille grøn affaldsbeholder til madaffald.  

Det fungerer rigtig godt og selve ordningen bliver udvidet med flere selvom det kommer til at fylde 

mere i forhaverne med flere beholdere, så er det dejligt at vi vide at vores sortering gør en forskel.  

 

Miljøboks: 

Miljøboksen – også kendt som ”den røde boks” – bruges til farligt affald herunder rengøringsmidler og 

malingrester. Den benyttes også til småt elektronik og endda også skår af porcelæn, keramik og 

lignende.  

På Gentofte Kommunes hjemmeside kan man tilmelde sig en sms- og mailordning, så man kan 

tilmelde sig, når ens egen boks er klar til udskiftning. 

Det er virkelig nemt og en fantastisk service fra Gentofte Kommune.  

Vi ser stadig, at der ligger potteskår tilbage på fortovet som ikke bliver afhentet, hvor man 

efterfølgende selv skal afskaffe dette – her er en gylden mulighed for, at man kan aflevere og få 

afhentet alligevel.  

 

Studiebyen 100 år: 

Som bekendt skal vi holde en stor og skøn fest d. 20. august.  

Festudvalget har holdt første møde, og hvis andre står og fortryder at de ikke er med til at skabe 

historie, så kom endelig med. Der er stadig plads til flere       

Skriv til undertegnede, hvis du ønsker at være med til at give gode input til 100-årsfesten.  

 

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.  

Miljøboks, papir/glas og plast/metal afhentes hver 4. uge. En af ugerne er uge 21 – så er det bare at 

tælle frem       Miljøboks dog med forudgående tilmelding.  

 

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 


