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September 2018 

Medlemsinformation 
 

Veststierne: 

Arbejdet på veststierne samt hjørnet ved Ry 119, er en anelse udsat og vil igangsættes mandag d. 17. 

september.  

 

 

Hække og postkasser: 

Det er åbenbart ikke lykkedes mig at formidle ordentligt, hvordan 

hækkene i Studiebyen skal klippes i forhold til postkassen.  

Dette beklager jeg og har derfor taget dette billede af, hvordan det skal 

gøres.  

Helt generelt kan man sige at postkassens front skal flugte med hækkens 

front.  

Da det ikke er afgørende hvis postkasse, der bliver vist, har jeg tilladt 

mig at sætte sorte streger på billedet.  

 

 

Rotter: 

Forsøget med rottespærre i kloakkerne, har været rigtig godt, og det er derfor besluttet at der skal 

isættes rottespærre i alle stikledninger, der fører ind til Studiebyen.  

Vi håber at det vil hjælpe på rotter i haverne og endda i husene.  

I samme moment er det helt naturligt igen at minde om at man ikke skal smide ting i toilettet som ikke 

er tiltænkt toilettet. 

Vatpinde, vatrondeller, tandtråd mm skal derfor smides i skraldespanden. 

Husk også at fugle ikke må fordres andet end fra et rottesikret foderbræt.  

Et andet godt råd er at samle nedfaldne æbler op fra plænen, så de ikke lokker de uønskede skadedyr til 

vores haver.   

Hav i det hele taget gerne et vågent øje og anmeld alle rotter til Kiltin.  

 

 

Konstruktionsfejl: 

Desværre er der sket en betydelig konstruktionsfejl i 1932 på kvistene på Rygårds Alle 99. 

Disse fejl er nu kommet til syne og er undersøgt af fagmænd. 

Skaderne er desværre af så betydelig og svær grad at de skal udbedres indenfor den nærmeste fremtid. 

Dette vil belaste vedligeholdelsesbudgettet i en betydelig grad og bestyrelsen vil naturligvis have dette 

med i næste års budgetlægning. 

 

 

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.  
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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 

 


