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Medlemsinformation 
 

Veststierne: 

Som vedtaget på generalforsamlingen, igangsættes arbejdet nu på veststierne. 

Bestyrelsen har indhentet flere tilbud på at få renoveret veststierne og dermed få ledt vandet væk fra 

carportene og ind mod hækkene på den anden side i stedet.  

Arbejdet forventes at påbegynde i starten af september og der startes ved Ry 119.  

Beboerne på veststierne vil få mere at vide når datoerne er fastsat og derfor må finde andre 

parkeringsmuligheder i en kortere periode.  

 

Forsøg med rottespærre: 

Som alle nok ved, er vi i Studiebyen plaget af rotter fra tid til anden.  

Det har fået bestyrelsen til at tænke over problemet fremadrettet og er kommet frem til en løsning som 

på længere sigt gerne skulle afhjælpe at rotter kan få fri adgang til vores kloaker, haver og huse. 

Studiebyen er derfor i gang med et forsøg hvor der isættes en rottespærre i alle de kloakbrønde, 

der har forbindelse til hovedledningen. 

Derved forhindrer vi rotterne i at komme ind andre steder fra – f.eks. stier og veje. 

Der er som forsøg opsat to rottespærrere, som foreløbigt har været monteret i snart to måneder, uden at 

det har givet problemer med afledningen af kloakvandet m.v. 

Den ene rottespærre er opsat i rækkehusene hvor brønden dækker 5 huse. 

Mere information om hvordan de ser ud og virker, kan ses på producentens hjemmeside: 

www.nordisk-innovation.dk   

Vi afprøver model TX11. Den kan også ses hos formanden. 

 

Selvsynssedler: 

Der er desværre et par stykker, der ikke har returneret selvsynssedlen.  

Jeg har lagt en blanket ind på hjemmesiden, så man nemt kan printe og udfylde. Den ligger under ”Det 

praktiske ” – ”Tilsyn”.  

Jeg ser frem til at modtage de resterende sedler.  

 

Billige gartnere: 

Både Gentofte og Københavns Kommune har et gartnerteam hvor arbejdet udføres af borgere med 

særlige behov. 

Der er en supervisor på, så man behøver ikke at være bange for kvaliteten af arbejdet, men folk med 

særlige behov har også brug for et job og dette er en måde at tilbyde dem arbejde og endda til en lidt 

billigere penge end ellers.  

De tilbyder både gartnerarbejde samt mindre anlægsopgaver og mindre belægningsopgaver.  

Flere i Studiebyen har benyttet sig af tilbuddene allerede. 

Og husk at udgiften giver ret til håndværkerfradrag.  

 

Gentofte Kommune:  

Nextjob. http://nextjob.gentofte.dk/da/Gartnerteamet/Gartnerservice 

Kontakt: jhnn@gentofte.dk eller tlf: 40 43 18 26 

 

Københavns Kommune:  

Captum. https://captum.kk.dk/ 

Kontakt: ev0s@kk.dk eller tlf: 60 13 44 59 

http://www.nordisk-innovation.dk/
http://nextjob.gentofte.dk/da/Gartnerteamet/Gartnerservice
mailto:jhnn@gentofte.dk
https://captum.kk.dk/
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Varsling af fester: 

Det er altid dejligt at holde fest og med dette sommervejr, indbyder det næsten til lidt ekstra.  

Desværre er det ikke alle, der får varslet de nærmeste naboer. 

Bestyrelsen vil minde alle om at man lige skal huske at varsle inden man holder fest. Det giver de 

omkringboende en mulighed for forberedelse, hvis man f.eks. skal på arbejde dagen efter.  

Har man blot gæster som udvikler sig til en fest med musik, bedes man holde niveauet med omtanke 

for naboer og ikke blive ved til den lyse morgen.  

 

Måger: 

Der er ved at være mange måger i Studiebyen og bestyrelsen vil derfor henstille til alle om ikke at 

fodre dem. 

Fodring af fugle skal ske på rottesikret fuglebræt, hvor hverken rotter eller måger har adgang.  

 

Giftfri haver: 

Bestyrelsen vil gerne slå et slag for giftfri haver. Grundvandet og dyrelivet kan tage skade af de 

giftstoffer, der bruges i nogle haver for at bekæmpe ukrudt.  

På hjemmesiden www.giftfri-have.dk kan man læse meget mere om konsekvenser ved brug af gift, 

sommerfuglehaver og arrangementer. 

Man kan endda også tilmelde sig og få en havebog.  

 

Pindsvin: 

Pindsvin er et rigtig godt nyttedyr at have i haven.  

Bolius forklarer her om hvordan man tiltrækker pindsvin til sin have. 

https://www.bolius.dk/saadan-faar-du-pindsvin-i-haven-28172/ 

 

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 
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