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Medlemsinformation 
 

Årligt tilsyn: 

Studiebyens årlige tilsyn afholdes i år d. 26-27. maj. 

Husk derfor at låse havelåger op, så bestyrelsen har adgang til alle haver – både for og bag. 

I år synes lige numre på Rygårds Alle, Sømarksvej og Lundeskovsvej samt hele Lundekrogen.  

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

fejl, hvis du ser bestyrelsen i din have. 

 

Uhensigtsmæssig beskæring af træer: 

Desværre er der foretaget en kraftig og uhensigtsmæssig beskæring på Øststien af nogle af Studiebyens 

høje træer og det er mildest talt på kanten til vandalisme.  

Bestyrelsen vil indskærpe at man aldrig må beskære i toppen af de høje træer mod Københavns 

Kommune. Det eneste man må beskære, er grene der generer for parkering på sin parkeringsplads. 

Hvis træerne skal beskæres i toppen, er det bestyrelsens opgave at få professionelle folk til at udføre 

opgaven. For det første skal et træ beskæres korrekt og for det andet er der nu chance for at de 

beskårne træer vokser sig endnu højere end de har været hidtil.  

 

Fuglereder i skorstenene: 

Flere her i Studiebyen har oplevet at have allikereder i deres skorsten.  

Alle bør være opmærksomme når man tænder op og være sikker på at skorstensfejeren får adgang til 

skorstenen hvert år.  

Man kan få isat en allikerist i skorstenen. Skorstensfejeren sælger og monterer dem for kr. 1.200,00 

men er man flere, der slår sig sammen og bestiller på samme tid, kan man få dem for kr. 1.000,00. 

Rabatten udløses hvis man er 5 eller flere, så det er en god ide at slå sig sammen. For at gøre det 

nemmest for alle, kan man skrive en mail til undertegnede hvis man ønsker en allikerist. Så samler jeg 

sammen og giver besked til skorstensfejeren, så alle kan få glæde af mængderabatten.  

Den isættes naturligvis for egen regning, men vedligeholdelseskontoen kan naturligvis bruges, såfremt 

der ikke er bemærkninger om andet arbejde.  

 

Affaldsindsamling: 

Igen i år blev der samlet affald i Studiebyen.  

Fremmødet var større end de foregående år og hvor er det bare dejligt at se at der bliver bakket så fint 

op for at få fjernet affald i vores dejlige område.  

Billeder ligger på hjemmesiden.  

 

Høring vedr Bomhusvej. 

Som bekendt har der været høring vedr plan om opførelse af et stort etageareal på Bomhusvej. 

Rigtig mange har været inde og give deres mening til kende – både folk fra Studiebyen og en masse 

andre i nærområdet.  

De samme bekymringer går igen og igen og vi kan nu bare vente på at høre mere. 

Selvom høringen er lukket, så kan man stadig gå ind og læse svarene. 

Bestyrelsen bad advokaten om at skrive et svar på vores vegne og det kan også læses derinde. 

Læs her: https://blivhoert.kk.dk/node/45629/svar 
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Pilotprojekt på vand- og elmåler: 

Novafos er nu færdige med deres pilotprojekt hvor vandforbrugsdata blev sendt til dem via elmåleren. 

Resultatet var at forbrugsdata for både el og vand, kan sendes på en sikker og stabil måde via 

elmålerens kommunikationsnetværk og de arbejder nu videre med at alle vil få opsat en fjernaflæst 

vandmåler.  

De har stor fokus på datasikkerhed og sletter derfor nu alle indhentede forbrugsdata. 

Alle skal aflæse vand- og elmåler som man plejer indtil man hører andet.  

Der vil løbende være mere information på deres hjemmeside www.novafos.dk 

 

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 

 

http://www.novafos.dk/

