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Medlemsinformation #5 
 

Rettelser til medlemsinformation #4: 

I sidste medlemsinformation, stod der et par ting, der kræver en rettelse.  

For det første stod der, at man altid skal benytte bakkemørtel. Dette er ikke helt korrekt, da enkelte 

huse i byen er født med strandmørtel og disse skal naturligvis fortsat repareres med strandmørtel.  

For det andet stod der at der gives tilskud til yderdøre ifm. energibesparende foranstaltninger.  

Af en eller anden grund dækkes døre ikke, men læs mere HER for at blive klog på de tiltag der 

dækkes.  

  

Elbiler: 

Opladning af elbiler skal altid ske på egen grund jf. Gentofte Kommune. Se link HER:  

Uddrag fra hjemmesiden: 

 
 

Ny bogføringslov: 

Grundet ny bogføringslov, hvor det er påkrævet at gemme alle bilag digitalt, vil vi bede alle om ikke at 

aflevere fysiske bilag når man skal have noget refunderet via sin vedligeholdelseskonto.  

Husk blot at kvaliteten skal være god. En krøllet kvittering tager sig sjældent godt ud på et foto og kan 

være svær at læse, så dette skal man lige tjekke inden man sender den afsted.  

Scanninger foretrækkes fremfor fotos og altid pdf’er fremfor screenshots. 

Alt skal som sædvanligt sendes til forretningsføreren. 

 

 

 

https://sparenergi.dk/forbruger/boligen/tilskud
https://gentofte.dk/bolig-og-by/trafik-veje-og-parkering/elbiler-og-opladning/
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Inaktive gasaftræk: 

Mange er overgået til fjernvarme, og det betyder at mange har inaktive gasaftræk gennem taget.  

Det er naturligvis ikke hensigtsmæssigt og bestyrelsen vil derfor kigge på muligheden for at få fjernet 

dem kollektivt, så vi er sikre på, at taget bliver repareret ordentligt samt at alle kan få glæde af en god 

pris.  

Første skridt er at vide hvor mange inaktive gasudtræk der findes. Skriv derfor en mail til 

undertegnede om du er en af de mange.  

 

Studiebyfest d. 20. august: 

Husk at betale for mad til festen.  

Kr. 50,- for børn under 12 år og kr. 100,- for voksne og de lidt større børn.  

Send blot pengene via MobilePay til 26 20 16 12. Sidste frist er d. 4. august.  

Skriv navn, adresse og hvor mange du betaler for.  

Formanden har arrangeret at borgmester Michael Fenger kommer forbi og siger et par ord :) 

 

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 


