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December 2018 

Medlemsinformation 
 

Fremvisning af Skovlæet 9: 

Skovlæet 9 er ledig til overtagelse d. 15. januar 2019 og der er derfor fremvisning d. 16. december  

kl. 12.00 – 12.30.   

Boligafgiften udgør ca. kr. 4.300,00 inkl. vandafgift pr. måned. 

Derudover indbetales der kr. 400,00 pr. måned til vedligeholdelseskontoen.  

Da bestyrelsen allerede nu ved, at der vil være en intern ansøger, er det en lukket fremvisning. 

Det betyder, at kun bolighavende medlemmer, der kunne have ønske om at bytte, er velkomne. 

Dette gøres af hensyn til nuværende beboere, som har møbler og private genstande stående.  

Deadline for ansøgning er d. 21/12-18 kl. 12.00. Tildeling vil ske den næstkommende dag. 

 

Veststien: 

Arbejdet på veststien er nu også færdigt og det færdige resultat er virkelig flot. 

Desværre er der allerede kommet et par huller som stammer fra dæk, der drejer for at komme ind i 

carportene. 

Der ligger en bunke grus på øststien i den sydlige ende. Denne bunke kan rækkehusbeboerne hente 

grus fra og fylde i hullerne på stien, når det er tiltrængt. Dette gælder både for beboere på øst- og på 

veststien.  

 

Øststien: 

Desværre kommer der tunge køretøjer på stien ind i mellem. 

Det skal indskærpes at der ikke må køre køretøjer over 3 ton. Dette gælder naturligvis begge veje.  

Huller i stien kan udfyldes med den bunke grus som beskrevet ovenfor.  

 

Rotter: 

Når man observerer rotter, er det vigtigt at få det anmeldt det til Gentofte Kommune som det første.  

Kiltin har det overordnede ansvar for bekæmpelse af rotter i Gentofte Kommune. 

Det er derfor vigtigt, at alle ved, at de altid skal have adgang til rottefælder mm.  

Det hænder at Boligselskabet sætter andre rottefirmaer på sager, når det drejer sig om steder, som er 

hårdt ramt, men det er vigtigt at Kiltin også kan få adgang når de ønsker det. 

Oplever man rotter, så følg denne prioriteringsliste (ligger også på hjemmesiden): 

1: Via link gentofte.rotteweb.dk/newcase.aspx 

2: Pr. telefon til Gentofte Kommune på nr. 78 76 75 16 

3: Pr. telefon til Kiltin på nr. 47 10 72 00 

 

Snerydning: 

Vores nye snerydder har været ude første gang og salte hos os. 

Desværre er der mange biler, der holder meget langt inde på fortovet og det betyder at han ikke kan 

komme igennem med sin maskine. Der skal minimum være 150 cm fra hæk til parkerede biler for at 

maskinen kan komme igennem. 

Er der ikke plads, så kan der ikke saltes/fejes. Vi er hver især forpligtet til at holde vores eget fortov 

frit for sne og is, og er vores snerydder forhindret pga. parkerede biler, må man selv ud og ordne det.  
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Hække: 

Der er desværre mange, der stadig har alt for brede hække. Forkanten af hækken må ikke gå længere 

ud end postkassens forkant og det er vigtigt for hækken og for sine naboer, at dette overholdes. 

Greendays ApS har tilbudt at de gerne vil være behjælpelige med dette og vil meget gerne give et 

tilbud på reducering/klipning af hække.  

Jo flere, der er interesserede, jo billigere bliver det. Faktisk kan det blive helt op til 50% billigere, hvis 

flere er interesserede. Der skal endda ikke så mange til. 5-7 personer er nok til at udløse den store 

besparelse.  

De hække som virkelig trænger, vil naturligvis se afpillet ud den første sæson, men den har godt af det, 

og vil komme sig og blive rigtig pæn. Man skal derfor ikke være nervøs for udseendet det første år.  

Klipning af hæk, indebærer naturligvis også at affald bliver bortskaffet.  

Hvis det har interesse, så giv besked til undertegnede. Så samler jeg sammen og indhenter tilbud.  

Deadline er 31/12-18. 

 

Bytte af bolig: 

Beboeren på Rygårds Alle 60, ønsker at bytte bolig. 

Er man interesseret, bedes man henvende sig til undertegnede, så der kan arrangeres en besigtigelse. 

Huset ligger på østsiden og har dermed aftensolen i baghaven. 

Huset består af stue, køkken, bryggers, to soveværelser og bad/toilet.  

Man skal regne med at overtagelsessummen er ca. kr. 150.000,-. 

Deadline for henvendelser er d. 1/1-2019. 

 

Postkasser: 

Indtil videre er det desværre langt fra alle, der har henvendt sig med ønske om navn og nummer  på 

postkasserne og dette er derfor blot en høflig reminder om at sende efternavn(e) til 

forretningsfoerer@studiebyen.dk 

Har man allerede opsat synligt navn og nummer, så er der naturligvis ingen grund til at udskifte dette, 

men for andre uden synligt navn og nummer, vil det være tilrådeligt at få sat det op nu, hvor vi er i 

gang.  

Har man allerede opsat navn på postkassen, men mangler et nummer, så skriv endelig til mig.  

Numrene vil som tidligere skrevet, være 50 mm høje og navnene vil være 25 mm høje. 

Melder man ikke tilbage, men mangler navn og nummer på postkassen, vil det blive opsat med 

grundfondsholders navn. 

Deadline er 9. december. Herefter vil der være en egenbetaling forbundet med opsætning. 

I forbindelse med indflytninger, vil der være behov for at udskifte navne på postkassen. Her vil der 

også være en egenbetaling på kr. 100,00 som vil blive opgjort på indflytterregnskabet. 

 

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. 

 

 

Bestyrelsen ønsker alle en dejlig jul og ser frem til et godt 2019. 
 

 

 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 


