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Juni 2015 

Medlemsinformation 
 

Husoverdragelse: 

Bent Frederiksen har valgt at opsige huset på Lundeskovsvej 25 og det er derfor ledigt med overtagelse 

d. 1. august 2015. 

Huslejen udgør pt. kr. 4.290,00 inkl. vandafgift og opsparing til vedligeholdelseskonto. 

Overtagelsessummen er kr. 240.056,00. 

Boligen kan besigtiges lørdag d. 13. juni kl. 12-13. 

Ansøgningsfristen er d. 20. juni kl. 16.00. 

Tildeling af boligen vil ske d. 24. juni og samme aften vil der blive givet telefonisk besked til den, der 

får tildelt huset.   

Ansøgning sendes til forretningsfoerer@studiebyen.dk eller afleveres i postkassen på Rygårds Alle 56. 

 

Ændringer ved husene: 

Der har været et par spørgsmål ifm. sidste medlemsinformation. 

Såkaldte "ændringer" ved huset skal ansøges om. Altså mener du, at hus eller have ændres ved det 

arbejde, du har tænkt dig at påbegynde, skal der ansøges. 

F.eks. skal der ansøges om: 

- Nedrivning/opbygning af vægge 

- Udskiftning eller flytning af køkken 

- Udskiftning eller flytning af badeværelse 

- Markant ændring af for- eller baghave 

- Opsætning af carport, skur o.l. 

- Med flere… 

Der skal ikke ansøges om: 

- Maling af vægge 

- Maling af træværk (udendørs skal farvekode overholdes) 

- Fældning af mindre træer 

- Beplantning af blomster 

- Med flere… 

Med andre ord… spørg dig selv om der sker en decideret ændring af huset eller haven. 

Gør der det, så skal der ansøges. Gør der ikke, så ønskes du god arbejdslyst. 

Hvis du er i tvivl, så spørg endelig eller send en ansøgning afsted. 

Søg hellere en gang for meget end for lidt. 

 

Hækhøjde: 
Da det snart er ved at være tid til at klippe hæk, vil bestyrelsen minde rækkehusbeboerne om at 

hækhøjden skal være 140 cm.  

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 
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