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Maj 2015 

 

Medlemsinformation 
 

Hussyn: 

Der varsles hermed udvendig syn af huse og haver. Datoen er fastsat til d. 7. juni.  

Følgende boliger synes i år: 

Sømarksvej 19 Lundeskovsvej 27 Rygårds Alle 91 Rygårds Alle 117 

Sømarksvej 21 Lundeskovsvej 29 Rygårds Alle 93 Rygårds Alle 119 

Sømarksvej 23 Lundeskovsvej 31 Rygårds Alle 95 Rygårds Alle 121 

Sømarksvej 25 Lundeskovsvej 33 Rygårds Alle 97 Rygårds Alle 127 

Sømarksvej 27 Lundeskovsvej 35 Rygårds Alle 99 Skovlæet 3 

Sømarksvej 29 Lundeskovsvej 37 Rygårds Alle 101 Skovlæet 4 

Lundeskovsvej 13 Lundeskovsvej 39 Rygårds Alle 103 Skovlæet 5 

Lundeskovsvej 15 Rygårds Alle 79 Rygårds Alle 105 Skovlæet 6 

Lundeskovsvej 17 Rygårds Alle 81 Rygårds Alle 107 Skovlæet 7 

Lundeskovsvej 19 Rygårds Alle 83 Rygårds Alle 109 Skovlæet 8 

Lundeskovsvej 21 Rygårds Alle 85 Rygårds Alle 111 Skovlæet 9 

Lundeskovsvej 23 Rygårds Alle 87 Rygårds Alle 113 Skovlæet 10 

Lundeskovsvej 25 Rygårds Alle 89 Rygårds Alle 115 

  

Udover disse boliger, synes også de boliger, der har haft pålæg sidste år. 

Alle der afventer syn, bedes derfor sørge for at der er låst op til haven, så der er adgang.  

Da synene starter senere i år ved nogle af boligerne end de foregående år, kan der være mulighed for at 

bestyrelsen ikke når det hele samme dag. 

I det tilfælde, vil de manglende boliger, blive synes en af de efterfølgende hverdagsaftner. 

Dem, der ikke står på listerne, skal selv syne i år og får en synsseddel i deres postkasse. 

Selvsynssedlerne bedes afleveret til Elizabeth senest 14 dage efter modtagelse. 

 

Ændringer ved husene: 

Bestyrelsen oplever desværre at flere og flere der udskifter døre, køkkener o.a.  

Det skal derfor uddybes at alle ændringer på huset – uanset om det er indvendigt eller udvendigt – skal 

ansøges om hos bestyrelsen.  

Søger man ikke, kan man blive bedt om at fjerne eller retablere det ændrede. Det er en ærgerlig 

omkostning at sidde med, så gør dig selv en tjeneste at huske det.  

 

Vandafregninger/ Nordvand: 

Der er flere, der har været et smut på nettet ifm. vandaflæsning og vandregninger fra Nordvand. 

Det er rigtig fint og jeg vil helt bestemt opfordre alle til at holde sig orienteret den vej.  

Man kan se grafer fra tidligere år og man kan indtaste hvor mange voksne, teenagere og børn 

husstanden består af. Dermed kan man selv og Nordvand bedre se om der skulle være noget, der 

afviger og ser mærkeligt ud. 
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Der er også et felt, hvor man kan indtaste sin mailadresse og dermed få breve fra Nordvand direkte. 

Her må man kun tilmelde sig når man skal aflæse sin måler. 

Det er vigtigt at man ikke tilmelder sig mht. ny regning da Studiebyen jo betaler. 

Der er allerede nogle stykker, der har gjort det, men administrationen i Studiebyen bliver generet af 

det. 

De beboere, der indtil nu har tilmeldt sig, er på nuværende tidspunkt blevet rette til Studiebyens 

mailadresse. Både på aflæsning og på ny regning. 

Ønsker man fortsat at være tilmeldt til aflæsning, skal man ind og tilmelde sig igen.  

Hvis du er i tvivl, så ring eller mail til mig. Så giver jeg gerne en forklaring. 

 

Gentofte Kommune: 
På Gentofte Kommunes hjemmeside, kan man tilmelde sig deres SMS-ordning, så man kan få en 

varsling om hvornår de kommer og henter hhv. storskral og haveaffald. 

Tilmeld dig på dette link: http://www.gentofte.dk/da/Borger/Bolig/Affald-og-Genbrug/Sms-og-

mailservice 

På hjemmesiden kan man også bestille en gratis kompostbeholder så man kan hjemmekompostere hvis 

man ønsker det. 

Man kan bestille kompostbeholderen ved at ringe til Affald og Genbrug på 39 98 81 00 eller skrive en 

mail til renovation@gentofte.dk. 

Du kan også følge dette link: http://gentofte.renoweb.dk/borger_tilmeldmateriel.aspx 

 

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.  

 

 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 
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