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Medlemsinformation 
 

 

Hjertestarter: 

Bestyrelsen har fundet frem til en placering, der ligger centralt i byen. 

Hertestarteren vil indenfor kort tid blive opsat på den lille plads på hjørnet af Rygårds Alle og 

Lundeskovsvej.  

 

Skolen på Rygårds Alle: 

Bestyrelsen har nu fået tilkendegivelse fra skolen på Rygård Alle om at de har godkendt deres del af 

betaling for et støjhegn mellem skolen og Studiebyen.  

Hegnet vil blive opsat så snart frosten er ude af jorden.  

 

Affaldsindsamling: 

Igen i år samler vi affald i Studiebyen.  

Vi mødes d. 22. april kl 10 på Ry 56 og deler os op i hold hvorefter vi indsamler på vejene og på 

stierne. Både børn og voksne er velkomne. 

Det er utroligt så meget affald, der gemmer sig og det er dejligt at få det væk.  

Når vi har gået runden byder formanden på en lille én til ganen og mon ikke vi også får en til at starte 

op på ;) Til børnene vil der være en brikjuice. 

Det er faktisk utrolig hyggeligt at være med og bestyrelsen opfordrer alle til at give en hånd med. 

Link til de nysgerrige: http://tur.dn.dk/tur/33318 

 

Nyt medlem: 

Bestyrelsen vil ønske Jacob Mortensen og hans familie velkommen i Studiebyen. 

Jacob har overtaget huset på Ry 60 efter sin mor. 

 

Persondataforordningen: 

Som mange er bekendt med, træder den nye persondataforordning i kraft d. 25. maj 2018. 

Forordningen er en opstramning af den nuværende persondatalov og skal beskytte os alle sammen som 

individer endnu bedre end vi er nu.  

Bestyrelsen arbejder naturligvis med persondataforordningen for at Studiebyen også efterlever de nye 

krav. 

 

Brændeovne: 

Det er vigtigt at man fyrer ordentlig op i sin brændeovn og der er derfor lagt et link ind på Studiebyens 

hjemmeside. 

Det ligger under ”Det praktiske” og derefter ”Nyttige links”. 

Her kan man læse om hvordan man fyrer rigtigt op. Både for sin egen, sin brændeovns og for miljøets 

skyld. Der er endda lagt en video op, der forklarer alt helt enkelt. 

Bestyrelsen anbefaler alle med en brændeovn at man læser det igennem eller ser videoen.  

 

 

 

 

 

http://tur.dn.dk/tur/33318


 

 

Side 2 af 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 


