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Medlemsinformation #1 
 

Ny forretningsfører: 

Vores forretningsfører gennem de seneste 15 år, Elizabeth Hjortborg, har grundet længere tids øget 

travlhed i sit civile job, ønsket at fratræde stillingen som forretningsfører i Studiebyen. 

Vi har I bestyrelsen haft et glimrende samarbejde med Elizabeth og ønsker hende alt godt fremover. 

Bestyrelsen har ansat Peter Ruskov-Nielsen, Sømarksvej 22, som ny forretningsfører med virkning fra 

1. februar 2023. 

Peter er uddannet indenfor regnskab/revision og har bl.a. erfaring fra lignende jobs i sit tidligere virke. 

Bestyrelsen ser frem til et godt samarbejde i årene fremover. 

 

Kontakt til Peter Ruskov-Nielsen: 

Mail: forretningsfoerer@studiebyen.dk 

Telefon: 21 25 13 99 

 

Tak til Elizabeth for hendes mangeårige indsats for fællesskabet, og held og lykke fremover. 

 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Flemming Ekstrøm 

Formand 

 

 

 

Elbiler: 

Gentofte Kommunes Klima-, Miljø- og Teknikudvalg har holdt møde om mulighed for opladning af 

elbil, udenfor egen grund.  

Udvalget har besluttet følgende: 

”Ladekabel i fortov 

Strategien indeholder mulighed for, at ejendomme, hvor der ikke kan parkeres på egen grund eller 

ikke er mulighed for at etablere parkering på egen grund, efter tilladelse fra kommunen kan 

etablere skridsikre skinner i niveau med fortovet til brug for at trække ladekabel fra egen grund via 

fortovet til vejen. Denne mulighed findes bl.a. i Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. Se eksempler på 

typer fra Gladsaxe Kommune i bilag 2 og 3. 

Ordningen forventes kun at omfatte en mindre gruppe borgere, der ikke kan etablere opladning på 

egen grund. Det skal forstås således, at hvis der ved etablering af overkørsel, ombygning af 

garage/carport, fjernelse af stensætninger, græsplæne, beplantning eller hegn kan dannes plads til 

etablering af parkering på egen grund, så kan borgeren ikke få tilladelse til en kabelskinne. De 

økonomiske forhold herved er ikke en hindring. Denne fortolkning vil stemme overens med de 

fleste lokalplaner, hvor det kræves, at der skal etableres parkering på egen grund.” 

Kilde: https://gentofte.dk/media/l4tlfvxt/referat-af-moede-i-klima-miljoe-og-teknikudvalget-den-15-

november-2022.pdf 

 

Vedtægter og tildelingskriterier: 

Et arbejdsudvalg er nedsat og de er godt i gang med begge dele.  
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Boligafgift: 

I en tid med højere priser på både gas og el m.v. er det med glæde at oplyse at der ikke forventes 

stigning i boligafgiften i 2023, men bibeholdes på sit nuværende niveau. 

 

Studiebyfilm: 

Tak for en dejlig fest til jer alle – det er dejligt at tænke tilbage på i denne mørke tid.  

Dagen efter festen var vi mange, der mødtes i teltet til fremvisning af Studiebyfilmen som Liv på 

Sømarksvej, har produceret.  

Det er en helt fantastisk film og den kan ses igen og igen… nu er den nemlig tilgængelig for alle i 

Studiebyen       

Filmen ligger på hjemmesiden og er beskyttet af en kode som vi i Studiebyen, skal holde for os selv.  

Filmen ligger under Arkiv  Billeder. Når man bliver bedt om en kode taster man  

2900Studiebyen 

God fornøjelse       Det er et dejligt gensyn.  
 

Generalforsamling: 

Generalforsamlingen afholdes d. 29. marts, så sæt gerne kryds i kalenderen. 

 

Snerydning: 

Den enkelte beboer har selv ansvaret for at holde fortovet rent og fri for sne og is. Hvis snerydderen 

ikke kan komme til for parkerede biler, er det altså ens eget ansvar og man må selv ud og feje og salte.  

 

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.  

 

 

Vi ønsker jer alle et glædeligt nytår. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 

 

 

 

 

 

 


