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Medlemsinformation 
 
Hussyn. 29. maj 2016. 
Hussyn afholdes i år d. 29. maj. 

Bestyrelsen syner disse boliger i år og alle bedes sørge for, at haver er ulåste og tilgængelige: 

- Ry 56-102 

- Lu 6-36 

- Sø 20-30 

- Hele Lundekrogen 

Resten af byen har selvsyn og får udleveret selvsynssedler som skal udfyldes og afleveres til 

undertegnede i postkassen på Ry 56.  
 

Ren by. 17. april kl 10.00. 

Som nævnt på generalforsamlingen, har Studiebyen tilmeldt sig projektet Ren By, som er et samarbejde mellem 

Danmarks Naturredningsforening og Gentofte Kommune. 

Det går ud på, at vi mødes ved Rygårds Alle 79 ved stien. Her udleveres poser, og så tager vi rundt i 

Studiebyen og indsamler affald. 

Vi har gjort det tidligere, og det har været utrolig hyggeligt.  

Når vi er færdige med at indsamle, så byder Studiebyen på en lille spids til ganen til de fremmødte.  

Vel mødt. Vi glæder os til at se så mange som muligt så vi i fællesskab, kan få fjernet skraldet fra Studiebyens 

fortove, stier m.v.  

 

Loppemarked – Grundlovsdag. 

Igen i år holder vi loppemarked på parkeringspladsen.  

I år er det d. 5. juni 9-14. 

Det er ganske gratis at stille en bod op, og alle er velkomne. Også gerne venner og familie, der ikke bor i byen.  

Vi glæder os til en super hyggelig dag, og håber på godt vejr. 

 

Haveaffald og storskrald må først sættes ud dagen før afhentning. 

Storskrald afhentes tirsdage i de ulige uger. 

Haveaffald afhentes tirsdage i de lige uger. 

Hvis grene ikke er bundet sammen, så bliver de ikke taget.  

Hvis papirsposer er gået i stykker, så bliver de ikke taget. 

Alle skal selv fjerne deres egne, uafhentede rester. 

Der må ikke stilles haveaffald eller storskrald foran garager eller andre døre. 
 

Studiebyens hjemmeside:  
Under punktet "kalender" kan man se de planlagte bestyrelsesmøder i 2016. Sidste frist for punkter på 

dagsorden er 8 dage før. 

Under dette punkt kan man også se andre planlagte ting i Studiebyen.  

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 
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