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Juli 2015 

Medlemsinformation 
 

Opbevaring på lofter: 

Alle med nyt tag, skal være meget opmærksomme på hvordan man opbevarer kasser o.l. på lofterne. 

Da de nye tage er isolerede rigtig godt, betyder det jo at der ikke er den udluftning som man er vant til 

fra de gamle tage.  

Man skal derfor tænke over hvordan man stiller sine ting. Hvis man placerer alt inde langs 

skråvæggen, stopper man for cirkulationen på den i forvejen trange plads. Det kan føre til svamp på 

lofterne og det er der jo ingen der ønsker.  

Hav det derfor med i tankerne, når du stiller ting på loftet. 

 

Sommerferie: 
Grundet sommerferie i Studiebyens administration, bør man forvente længere behandlingstid på 

udbetalinger mm. 

 

Selvsynssedler:  
Rigtig mange mangler desværre stadig at aflevere deres hussynssedler til undertegnede.  

Jeg ser frem til at modtage dem i min postkasse snarest.  

 

Tildeling af Lundeskovsvej 25: 

Bestyrelsen har modtaget mange ansøgninger på Lundeskovsvej 25. 

Bestyrelsen har tildelt huset til Rune Josefsen, som bor på Rygårds Alle 89. 

Bestyrelsen ønsker Rune tillykke. 

Det betyder naturligvis at Rygårds Alle 89 bliver ledigt. Rune skal lige have lov til at flytte fra det ene 

hus til det andet, så det vides endnu ikke hvornår næste hussyn og tildeling sker. Dette meldes ud 

senere. 

 

Studiebyens hjemmeside:  
Hold øje med Studiebyens hjemmeside. Det hænder at der kommer små beskeder på forsiden som er 

relevante for alle.  

Hold også godt øje med Markedspladsen og læg gerne indlæg op. Flere og flere beboere benytter nu 

denne funktion.  

Under punktet "kalender" kan man se de planlagte bestyrelsesmøder i 2015. Sidste frist for punkter på 

dagsorden er 8 dage før. 

 

Bestyrelsen ønsker alle en dejlig og solrig sommer 
 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 
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