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Juli 2017 

Medlemsinformation 
 
Oprydning på øststien: 

Bestyrelsen har netop fået ryddet helt op på øststien for at erfare at der kun få dage efter igen lå 

haveaffald. 

I dette tilfælde er bestyrelsen klar over hvor haveaffaldet kommer fra og vedkommende bedes fjerne 

det med det samme. Når man har haveaffald skal det fjernes helt – ikke bare lægges ud på stien. 

I Gentofte Kommune har vi en rigtig god ordning for at få fjernet haveaffald og denne kan benyttes af 

os alle.  

Ser man nogen, der smider affald eller haveaffald, vil bestyrelsen opfordre til dialog beboerne 

imellem. Det er ok at kommentere på sådan noget – vi går alle op i at her er pænt.  

Bryder man sig ikke selv om at sige noget, så giv blot besked til bestyrelsen.  

 
Rotter: 
Ser man en rotte har vi i Gentofte Kommune pligt til at kontakte Kiltin eller Gentofte Kommune, så de kan 

lokalisere og bekæmpe rotterne. Det er vigtigt at dette gøres hver gang, så vi ikke bliver overbeboet af rotter.   

Kiltin kan kontaktes på tlf 47 10 72 00 eller på mail kiltin@kiltin.dk 

Ønsker du at anmelde via Gentofte Kommune skal det ske via denne side 

http://gentofte.rotteweb.dk/newcase.aspx 

Det er nemt og man bliver guidet hele vejen igennem.   

 

Klipning af hæk: 

Det er dejligt at se at mange har klippet hæk. Dog er det ikke alle, der har forstået at en hæk ikke skal være en 

brev busk, der breder sig ud over fortove og stier.  

Man skal huske på disse få ting når man klipper: 

- Ingen hæk må gå ud på fortovet. Man skal altid kunne se et bredt stykke af den sorte asfalt mellem hæk 

og fortov. 

- Alle hækkes forkant skal FLUGTE med postkassens forkant. Med andre ord må en hæk ikke gå længere 

ud end til postkassens forkant. Se Formandens hæk, hvis du er i tvivl om hvad der menes. 

- Ingen lygtepæle må stå inde i hækken. Står en lygtepæl i en hæk, er hækken ren og skær for bred.   

 

Med hensyn til tidspunkt for klipning af hæk, henvises der til brugervejledningen som er omdelt for nyligt og 

som også ligger på Studiebyens hjemmeside. 

 

Hussyn 2017: 

Bestyrelsen har været på sin årlige runde for hussyn og i den forbindelse, må der roses i stor stil. 

Det er utrolig dejligt at se at vedligeholdelse generelt bliver holdt utrolig flot her i Studiebyen.  

 

Udbetaling fra vedligeholdelseskontoen: 

Alle regninger der afleveres i papirform skal være underskrevet af beboeren. 

Er den ikke underskrevet, vil den blive afvist.  

Alle regninger, der sendes fra beboerens mail, behøver ikke at være underskrevet og vil blive 

behandlet. Dog er det vigtigt at de sendes fra beboerens mail – ikke fra en håndværker.  
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Haveaffald og storskrald må først sættes ud dagen før afhentning: 

Storskrald afhentes tirsdage i de ulige uger. 

Haveaffald afhentes tirsdage i de lige uger. 
 

Studiebyens hjemmeside:  

Under punktet "kalender" kan man se alle planlagte bestyrelsesmøder. Sidste frist for punkter på dagsorden er 8 

dage før. 

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

Husk Studiebyfest d. 19. august 😊 

 

 

 

Bestyrelsen ønsker alle en dejlig og solrig sommer 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 


