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Maj 2017 

Medlemsinformation 
 
Det årlige hussyn: 

Studiebyens årlige hussyn afholdes i år over 3 hverdage:  

 

13., 14. og 15. juni fra kl. 16.00. 

 

Husk derfor at låse havelåger op, så bestyrelsen har adgang til alle haver – både for og bag. 
I år synes ulige numre på Ry, Sø og Lu samt hele Skovlæet. 

Der kan dog forekomme enkelte syn af huse, der ikke ligger på ovenstående adresser, så bliv ikke 

forvirret hvis du ser bestyrelsen i din have. 

 
Lokalplan 380: 
Som alle nok allerede ved, er der kommet ny lokalplan for Gentofte kommune hvor også Studiebyen er med.  

Det betyder at fremtidige ansøgninger, vil kræve mere tålmodighed fra alle beboere, da bestyrelsen er nødsaget 

til at sende mange af de godkendte ansøgninger videre til kommunen for at få deres endelige godkendelse.  

Vi er naturligvis allerede underlagt kommunens anvisninger, men i fremtiden, skal de med i 

godkendelsesprocessen.  

Det er vigtigt at understrege at det er bestyrelsen, der sender ansøgningerne til kommunen – ikke beboerne.  

Der er derfor ingen ændring i måden man søger på. Der skal man bare gøre som altid og sende en ansøgning til 

forretningsføreren med relevant info. Se Studiebyens hjemmeside, hvis der er noget du er i tvivl om.  

 

Klipning af hæk: 

Det er ved at være tid for at klippe hæk.  

En god huskeregel for hækkens bredde er at alle lygtepæle er placeret uden for hækken samt at forkanten af 

hækken flugter med forkanten af postkassen. Alle hække skal derfor klippes godt ind, så postkasser og 

lygtepæle ikke er gemt inde i hækken.  

Der er desværre større og større tendens til at folk kun studser deres hæk og derved ikke får den klippet 

ordentligt tilbage. Det bevirker at hækken bliver bredere og bredere år for år og det er noget som bestyrelsen vil 

se nærmere på ved de fremtidige hussyn. 

Alle i rækkehusene bedes huske at hækhøjden skal være 140 cm målt fra fortov. 

Ydermere bedes alle også huske at man er forpligtet til at holde stier og fortove ud for egen grund fri for ukrudt 

og lignende. Dette står i Lov om offentlige veje § 64 og § 68. 

 

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. 

F.eks. er der Studiebyfest d. 19. august 😊 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 
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