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Medlemsinformation #4 
 

Service på rottespærre: 

Vores rottespærrer skal gennemgås og dette er planlagt til at gå i gang mandag d. 13. juni.  

Man bedes fjerne brændestabler og andet, der kan forhindre adgang for tilsynet. Det er vigtigt at de 

kan komme til, da der har været en del rotteaktivitet – desværre også indenfor vores side af 

rottespærrerne.  

 

Det årlige tilsyn: 

Bestyrelsen har været på tilsyn og generelt bærer byen præg af en flot og gennemgående 

vedligeholdelse. Rigtig mange gør det virkelig flot.  

Der har dog vist sig, at der forekommer hjemmereparationer af fuger, som ikke er faldet så heldigt ud.  

En fuge er ikke bare en fuge – der findes mange forskellige typer fuger og når man reparerer, er det 

vigtigt, at det gøres ordentligt, da helhedsindtrykket ellers ikke bliver godt. Fugearbejdet skal udføres 

korrekt, så det står ensartet og flot.  

Her er et lille udpluk af forskellige fuger for at vise, hvor forskellige de kan være: 

 

 
 

 
 

Selve mørtlen er også vigtig. I Studiebyen må man ikke anvende strandmørtel, men udelukkende 

bakkemørtel – også her er det meget tydeligt, hvis der benyttes en forkert type.  

 

Generelt set vil bestyrelsen anbefale, at man benytter professionelle håndværkere, hvis man blot er den 

mindste smule i tvivl selv. 

Det kræver specielt værktøj og viden, for at kunne gøre denne slags selv. Og så har vi ikke engang 

nævnt den obligatoriske og nødvendige afsyring af muren efter arbejdet. 
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Hovedtrapper: 

Der har været et par tilfælde i byen, hvor rotter har fået adgang til huset via en knækket hovedtrappe.  

Hovedtrapperne er ikke understøttet, så de kan knække ved samlingen til huset og derved give fri 

adgang til rotter, som kan komme ind i stuerne.  

Hvis en hovedtrappe ikke er intakt, skal den repareres med det samme. Husk at 

vedligeholdelseskontoen kan benyttes.  

 

Tilskud til energibesparende foranstaltninger.  

Bestyrelsen er gjort opmærksom på en ordning fra Energistyrelsen, som giver mulighed for, at man 

kan ansøge om tilskud ved energiforbedrende foranstaltninger.  

Planlægger man udskiftning af vinduer og døre, så kan det være en god ide at vente en smule, til der er 

mere nyt om ordningen. Dog kan det anbefales at forberede dokumenterne allerede nu.  

Læs mere her: https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud 

 

Haveaffald og storskrald må først sættes ud dagen før afhentning: 

Haveaffald afhentes tirsdage i de lige uger. 

Storskrald afhentes tirsdage i de ulige uger.  

Miljøboks, Plast/metal og glas/papir: Se datoer på Gentofte Kommunes hjemmeside. Det er muligt at 

tilmelde sig deres SMS-ordning. 

 

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://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud

