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Januar 2019 

Medlemsinformation 
 

Tildeling af Rygårds Alle 127: 

Huset på Rygårds Alle 127 er tildelt Caroline Ruskov Bach og hendes mand, Jacob, samt deres 3 små 

børn. Bestyrelsen ønsker familien velkommen til Studiebyen.  

 

Stigning af vurderingsafgift: 

Det er mange år siden vurderingsgebyret er blevet reguleret. For at følge med udviklingen, har 

bestyrelsen besluttet at hæve gebyret fra kr. 2.000,- til kr. 2.500,-. 

 

Ny pulje til tagudskiftning: 

Bestyrelsen er blevet forespurgt af flere medlemmer om der kunne åbnes op for en pulje mere til 

tagudskiftninger, så de, der ikke var med i første runde, nu kan få muligheden. Tagene er jo gamle og 

mange af dem er ikke isoleret ordentligt. Det vil derfor være en god mulighed for mange at tage imod 

tilbuddet nu. Giv gerne en tilkendegivelse til formanden, såfremt du gerne vil være med. 

Der vil selvfølgelig være mere om dette til generalforsamlingen.  

 

Medlemsinformation på mail: 

For at følge med tiden og for at sikre alle samtidig levering af medlemsinformation, opfordrer 

bestyrelsen fortsat at tilmelde sig at få informationen leveret på mail. Heldigvis er langt de fleste 

allerede tilmeldt, men der mangler stadig lige et par håndfulde.  

Send mig en mail hvis du får informationen på papir, men ønsker at overgå til mail.  

 

Novafos – Notifikation på mail ved aflæsning af måler: 

Novafos tilbyder at man kan få besked på sin mail når det er tid til at aflæse sin vandmåler.  

I fremtiden er det meningen at Novafos selv aflæser, men indtil de har testet alt af, fungerer det stadig 

med selvaflæsning. 

Send mig blot en mail med den mailadresse du ønsker registreret. 

 

Snerydning og hækbredde: 

Hækhøjde og -bredde er et emne, der har været anledning til at tage op gang på gang. 

Heldigvis er rigtig mange gode til at klippe deres hæk godt ind, så forkanten af postkassen flugter med 

forkanten af hækken.  

Desværre er der dog også nogle, der konsekvent har en alt for bred hæk, og i sne- og frostperioder 

giver det desværre problemer. 

Snerydningsvognen kan ikke komme forbi de brede hække, når der også er parkeret biler. Det 

efterlader passager, der ikke ryddes og i disse tilfælde, er man selv forpligtet til at salte og rydde sne, 

så fortovene ikke er glatte. 

Vi har tidligere fået et godt tilbud på vinterklipning af hæk og jo flere, der tilmelder sig, jo billigere 

bliver det. Det er da næsten fjollet ikke at tage imod det gode tilbud. 

I tilfælde af for brede og for høje hække, vil der blive givet pålæg om klipning. 
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Fjernvarme – ny tilmeldingsrunde: 

Gentofte Fjernvarme igangsætter en ny og gratis runde af tilmelding til fjernvarme.  

Normalt koster det kr. 30.000,- at tilmelde sig, men i en kort periode som snart igangsættes, vil det 

være gratis.  

Bestyrelsen anbefaler alle at tilmelde sig ordningen. Det er mest miljørigtigt, billigst og da det er 

muligt at tilmelde sig lejeordningen, har man heller ingen løbende omkostninger med vedligeholdelse 

af anlægget de næste 30 år. Dette tager Gentofte Fjernvarme sig af.  

Er man i tvivl, anbefaler bestyrelsen at man tilmelder sig. Det er nemlig muligt at ombestemme sig 

indtil der skal graves, hvis man har givet sit tilsagn, men tilmelder man sig ikke, kan man ikke 

ombestemme sig uden at det koster min. kr. 30.000,-. 

Hold øje med din e-boks – der vil snart komme post fra Gentofte Fjernvarme. Er du i tvivl, kan du altid 

ringe til dem og spørge.  

 

Fjernvarme – serviceeftersyn: 

Gentofte Fjernvarme fik for nyligt desværre sat gang i en runde med serviceeftersyn ved en fejl og de 

beklager. 

Serviceeftersyn bliver tidligst afholdt i efteråret 2019 og gælder kun for dem, der har lejet anlægget.  

Når det er tid til eftersyn, vil de selv kontakte de berørte.  

Ejer man selv sit anlæg, skal man selv sørge for eftersyn og også betale for det.  

 

Efterlysning af gamle billeder: 

Har du gamle billeder af Studiebyen liggende i gemmerne, så vil det være dejligt at få dem indsamlet 

hos Bestyrelsen. Ønsker man selv at beholde originalen, er det naturligvis forståeligt, men i det 

tilfælde, vil det være dejligt hvis vi må låne materialet, så vi kan få det kopieret ordentligt hos en 

fotohandler. Vi håber at høre fra Jer.  

 

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 


