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Oktober 2015 

Medlemsinformation 
 
Ledig bolig.  

Rygårds Alle 89 er til overtagelse pr. 1. november 2015.  

Overtagelsessummen udgør kr. 257.656,00. 

Huslejen udgør kr. 5.073,00 inkl. vandafgift, opsparing til vedligeholdelseskonto samt ydelse til taglån. 

Boligen kan besigtiges søndag d 11. oktober kl. 12-13. 

Ansøgningsfristen er d. 18. oktober kl 16.00. 

Tildeling af boligen vil ske d. 21. oktober 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. 

Som sædvanligt prioriteres familier med børn frem for familier uden børn. 

Folk, der ikke står på ventelisten, kan naturligvis ikke komme i betragtning. 

 

Uhensigtsmæssig larm fra hunde. 

I hundelovens §4, står følgende:  

”Forstyrrer en hund de omboendes ro ved gentagen eller vedholdende gøen eller tuden, og der indgives klage 

derover til politiet, giver dette besidderen pålæg om at holde hunden indelukket eller hvis denne foranstaltning 

ikke hjælper, eller hvis hunden allerede holdes indelukket, at lade den fjerne. ”  

Alle bedes også tage hensyn til efterladenskaber og medbringe poser til formålet som efterfølgende kan smides i 

en skraldespand. De skal ikke bare smides på stierne eller vejene. 

 

Indbrud. 

Der har desværre været nogle indbrud i løbet af sommeren. Nogle steder har tyvene haft held med at komme 

ind. Andre steder har de opgivet. 

På Studiebyens hjemmeside under ”det praktiske” og ”indbrud”, står der lidt praktisk som man kan læse og 

bruge hvis man ønsker det.  

 

Selvsynssedler:  
Et par stykker mangler desværre stadig at aflevere deres hussynssedler til undertegnede.  

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

 

Tømning af pools. 

Efter endt badesæson, skal man jo tømme sin pool. Vandt har været behandlet med kemikalier hele sommeren 

igennem, og netop derfor er det vigtigt at man tænker over hvor vandet bliver lukket ud henne. Fremover må 

man ikke tømme vandet direkte ud i haven. Det skal ned i et afløb, så det kommer i kloakken. Dette er for vores 

alles skyld. Vi er jo mange, der har nyttehaver og gulerødder er nu engang bedst uden klor. 

 

Studiebyens hjemmeside:  
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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