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Marts 2019 

Medlemsinformation 
 

 

Generalforsamling: 

På indkaldelsen til generalforsamlingen, er der rejst spørgsmål om deltagelse af ægtefæller/samlevere. 

All ægtefæller/samlevere er naturligvis velkomne til generalforsamlingen – fuldstændig som det har 

været kutyme de sidste mange år.  

 

Navne på postkasserne: 

Vejret tillader nu at der bliver opsat navne og numre på postkasserne. 

I første omgang bad jeg om ønskede navne. Dem jeg ikke hørte fra, ville blot få opsat navn på 

grundfondsholder.  

Efter at have gået en tur i Studiebyen og kigget på postkasser har jeg bemærket, at mange selv har købt 

fine skilte.  

Det gør det svært for mig at vide, om man ønsker det udskiftet med et nyt, så her kommer sidste 

opsamlingsrunde:  

Ønsker man at få opsat navn og nummer på postkassen, bedes man skrive det til mig på en mail.  

Har man allerede skrevet til mig, behøver man ikke at gøre det igen.  

Ønsker man at være med i denne runde, så skal man selv fjerne gamle mærker, så postkassen er ren og 

klar til nyt. 

Deadline: 29. marts 

 

Affaldsindsamling – Ren By: 

Igen i år samler vi affald i Studiebyen. Det afholdes d. 31. marts kl. 10-11. Vi mødes på Rygårds Alle 

56 og deler os op i mindre hold. Alle er velkomne og det er altid rigtig hyggeligt – både for børn og 

voksne. Traditionen tro byder formanden på En Gammel Dansk til de voksne og en brikjuice til 

børnene. 

 

Ønske om boligbytte: 

Besked fra Susanne Mølgård, Skovlæet 6: 

”Min far, Tage Mølgaard Hansen, er gået bort, 99 år gammel.  

I den anledning, ønsker jeg, hans datter Susanne Mølgaard Hansen, at bytte mit barndomshjem, 

Skovlæet 6, til et rækkehus. Gerne til et lille rækkehus, og rigtig gerne til en børnefamilie. 

Skovlæet 6 ligger på en blind vej, og i et meget roligt miljø. 

Huset har en dejlig stor baghave med en stor udendørs terrasse.  

Haven vender mod skoven, hvor der er en dejlig, fredelig legeplads.” 

Henvendelse til formanden eller til forretningsføreren. 

 

Skybrudstunnel: 

Gentofte Kommune har planer om at etablere en ny skybrudstunnel. 

Dette kan der læses meget mere om på https://mst.dk/skybrudstunnel 
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Fjernvarme – ny tilmeldingsrunde: 

Hold øje med din e-boks – den nye tilmeldingsrunde er i gang og bestyrelsen anbefaler at man vælger 

at tilmelde sig. Du behøver ikke engang at søge om det.  

Hvis man er i tvivl, er det bedst at tilmelde sig, da det er muligt at springe fra igen på et senere 

tidspunkt. Det er dog ikke muligt at tilmelde sig efter fristen som er d. 15. april 2019.  

 

Elinstallationer: 

Det er desværre set flere steder, at der ikke er etableret jordforbindelse. 

Det er lovpligtigt og kan heldigvis udbedres rimelig let ved at en elektriker banker et spyd i jorden. 

Vedligeholdelseskontoen kan naturligvis benyttes til lovliggørelse af elinstallation.  

 

Sommerfest: 

Efter mange gode år, har det nuværende festudvalg valgt at stoppe og give stafetten videre til nye 

kræfter.  

Studiebyen takker det afgående festudvalg for at arrangere de mange gode fester indtil nu. 

Det betyder at der skal findes et nyt festudvalg som er klar på at arrangere og komme med gode ideer. 

Undertegnede sidder med ved alle møder, men kan ikke gøre det alene og mangler derfor et lille team, 

der har lyst til at træde til.  

Sidder du med en lille party-planner i maven, så tag fat i naboen eller en god ven i byen og giv mig et 

kald eller en mail. Så tager vi en kop kaffe og får dette års fest op og stå 😊  

Jo flere jo bedre – alle er velkomne.  

 

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. 

 

 

Bestyrelsen ser frem til at se Jer alle d. 27. marts kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård til 

generalforsamlingen.  

  

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 


