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Februar 2018 

 

Medlemsinformation 
 

Nyt bestyrelsesmedlem: 

Kommunalbestyrelsen har udpeget et nyt bestyrelsesmedlem til Studiebyens bestyrelsen. 

Bestyrelsen har taget godt imod Anders Holde og taget fin afsked med Thomas Rostrup. 

I vil alle komme til at møde Anders på den kommende generalforsamling som afholdes d. 22. marts i 

Helleruplund Kirke.  

 

Hjertestarter: 

Bestyrelsen har ansøgt TrygFonden om en hjertestarter. I november fik vi svar fra dem og desværre 

var det et afslag.  

Det afholder os dog ikke fra at vi skal have en hjertestarter. Boligselskabet køber den selv og ønsker at 

den får en central placering i Studiebyen, så alle bliver tilgodeset placeringsmæssigt.  

Placeringen er endnu ikke på plads, men så snart det endeligt er besluttet vil det blive meldt ud. 

 

Skolen på Rygårds Alle: 

Bestyrelsen er stadig i forhandlinger med ejerne om støjhegn, men forventer at der kommer klarhed 

snarest og efterfølgende opsætning af hegn mod skolen.  

 

Ny advokat. Ny arkitekt: 

Bestyrelsen har været på udkig efter en ny advokat og har nu fundet et godt match. 

Advokatfirmaet Isaksen & Nomanni vil fremover repræsentere os. 

I den forbindelse har vi også fået kontakt til en dygtig arkitekt, der kender til gamle huse som vores.  

 

Røgalarmer: 

Bestyrelsen opfordrer alle til at opsætte røgalarmer. De er både billige og effektive og kræver kun et 

par skruer og batterier.  

Bestyrelsen har undersøgt muligheden for gratis røgalarmer via TrygFonden. De har netop haft en 

kampagne og har delt over 10.000 røgalarmer ud, men den er desværre netop slut. Heldigvis er de som 

sagt billige og kan købes mange forskellige steder.  

Via dette link, kan du læse meget mere om placering og hvad du skal gøre hvis alarmen går i gang.  

https://www.falck.dk/boligsikring/raad/roegalarm/ 

Har man ikke mulighed for selv at opsætte røgalarmer, så kan man benytte Lasse Thinghuus mod egen 

betaling. Lasses tlf.nr er 30 63 50 33. 

 

Veststien: 

Flere beboere har henvendt sig til bestyrelsen omkring vand på veststien.  

Bestyrelsen er ved at indhente tilbud på at få det ordnet. Dog ikke i samme omfang som på øststien, 

men så vandet bliver ledt væk i stedet for at samles som store pytter.  
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Anbefaling af nyttige apps: 

Bestyrelsen anbefaler alle at hente 2 nyttige apps. 112-appen og hjertestarter-appen. 

112-appen kan tilkalde hjælp – endda på steder med meget dårlig dækning – og sender selv 

koordinaterne til alarmcentralen, så de ved hvor de skal komme til undsætning. 

Hjertestarter-appen kan fortælle hvor der er opsat tilgængelige hjertestartere i tilfælde af, at man får 

brug for at redde liv. 

Snart får vi jo selv en placering på appen :) 

 

Renter vedr taglån: 

Bestyrelsen har fået en forespørgsel omkring renter vedr. taglånet.  

Denne information sendes ikke ud mere, da oplysningerne kan ses på sin egen skattemappe.  

 

Carporte på øststien: 

Bestyrelsen har for nyligt omdelt materiale på den carport som skal bygges på øststien hvis man ønsker 

at overdække sin nyetablerede parkeringsplads. 

Materialet bliver lagt ind på hjemmesiden snarest så alle beboere på øststien kan hente materialet 

derinde.  

Husk at man stadig skal ansøge før arbejdet påbegyndes selvom der foreligger tegninger.  

 

Testamente: 

På hjemmesiden har vi lagt et nyt testamente ind som kan bruges af sammenbragte familier.  

Det erstatter ikke det nuværende, men er et testamente, der sikrer den oprindelige arvefølge. 

 

Generalforsamling dato: 

Som nævnt længere oppe i denne medlemsinformation, så afholdes dette års generalforsamlingen  

d. 22. marts i Helleruplund Kirke. Indkaldelse udsendes separat. 

 

Rotter: 

Der er fortsat et problem med rotter i Studiebyen, så reager med det samme hvis det viser sig at der er 

rotter på spil.  

I tilfælde af at man har brug for en kloakmand, så skal man benytte Arne Hansen Eftf. ApS som kan 

kontaktes på tlf. 20 13 56 21. 

Al rotteaktivitet skal anmeldes til Gentofte Kommune eller Kiltin direkte på tlf. 47 10 72 00. 

 

Vandafregning: 

Når man indberetter sit vandforbrug på Novafos’ hjemmeside, har man mulighed for at tilmelde sig til 

at få besked via mail når der skal aflæses samt når der kommer en ny regning.  

Man må meget gerne tilmelde sig med sin egen mailadresse når der skal aflæses, men man må ikke 

tilmelde sig at modtage regningen, da den skal sendes direkte til Studiebyen fra Novafos. 
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Fastelavn: 

Da fastelavn i år ligger lige op af vinterferien, er det besluttet at Studiebyens årlige fastelavnsfest 

udskydes til d. 25. februar. Grunden er, at det tidligere har vist sig at mange rejser væk i vinterferien 

og dermed er det kun et fåtal, der kan møde op.  

Vi ønsker jo at se så mange børn og voksne som muligt og synes at alle skal have mulighed for at 

komme.  

Separat invitation udsendes senere. 

 

Haveaffald og storskrald må først sættes ud dagen før afhentning: 

Storskrald afhentes tirsdage i de ulige uger. 

Haveaffald afhentes tirsdage i de lige uger. 

Plast/metal og glas/papir afhentes hver 4. tirsdag. Se hvilke datoer på Gentofte Kommunes 

hjemmeside.  

 

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. 

 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 


