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Maj 2019 

Medlemsinformation 
 

Tagpulje 2: 

Den på generalforsamlingen vedtagne tagpulje, har vi nu fået godkendt af Gentofte kommune og KAB. 

Til medlemmer der ønsker nyt tag:  

Indhent et tilbud fra en faglig dygtig entreprenør (valg af entreprenør er frit) 

Tilbuddet skal indeholde følgende:  

- Valg af tagsten, som skal være så tæt på den eksisterende som overhovedet muligt, samme type 

samme størrelse 

- Isolering af skunke og tagflade, og evt. indblæsning af isoleringsmateriale i hulrum mellem 

1. sals loft og trægulvet på spidsloft 

- Undertag af godkendt fabrikat 

- Zink tagrender og nedløbsrør i samme størrelse som eksisterende rende og rør. Rendejern skal 

anvendes og ikke konsol. 

Der kan også lånes til: 

- Reparation eller opretning af spær 

- Reparation eller udskiftning af skorsten 

- Evt. udskiftning af tagvinduer eller kvistvinduer (ønskes flere tagvinduer end eksisterende, skal 

tegning af placering i tagfladen medfølge samt angivelse af størrelse) 

- Reparation af muret gavlspids 

 

Send tilbuddet til bestyrelsen v/ formanden hurtigst muligt og senest 15. juli 2019. 

Såfremt bestyrelsen kan godkende dit projekt, får du en skriftlig tilladelse til at sætte udskiftningen i 

gang. 

Arbejdet vil være under løbende tilsyn af bestyrelsen. Formanden skal tilkaldes når tagfladen er blevet 

åbnet, for besigtigelse af spærene m.v. 

Regninger på udført arbejde eller leverede materialer sendes til formanden med underskrift af 

medlemmet på, at det anførte arbejde er udført tilfredsstillende. Betaling 21 dage. 

A´conto regninger betales kun for udført arbejde og leverede materialer. 

 

Af entreprenører der tidligere har foretaget tagudskiftninger kan nævnes: 

- 3byg, Tlf. 24 41 61 21 

- Nicolai Boston, Tlf. 51 38 74 24 

 

Bo Trygt: 

Mødet med Bo Trygt gik rigtig godt og der var fint fremmøde. 

Disse råd er direkte fra Bo Trygt: 

Det kan være en rigtig god idé at begrænse tyvens mulighed ved at overveje, om man kan gøre noget 

ved de områder omkring boligen, hvor man ikke har brug for privatliv. Fx ved at klippe hækken ned og 

på den måde skabe gratis overvågning.  

Man kan også gøre boligen mindre attraktiv for tyven ved at udskifte den gamle trælåge mellem 

carport og hus til en stabil dør med lås eller ved at vælge et hegn i rionet. Det betyder at tyven ikke 

længere har en frit tilgængelig flugtvej 360 grader rundt om huset. Derudover skal man også sørge for 

at sikre og aflåse sit redskabsskur, så tyven ikke bruger ens eget værktøj til at bryde ind med i boligen 

eller hos naboerne.  
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Det er rigtig godt at have sensorstyret lys i forhaven.  

I baghaven skal man være lidt mere påpasselig, da det kan skabe 

arbejdsbelysning for tyven. Det er naturligvis op til den enkelte at vurdere 

fra have til have. 

 

Et PN-beslag er godt til at sikre sine vinduer og på denne lille film, kan man 

se hvor nemt de monteres.  

 

Byens Bedste Naboskab: 

Som aftalt på generalforsamlingen, har en gruppe i Studiebyen sørget for at vi har deltaget i Byens 

Bedste Naboskab.  

Desværre vandt vi ikke, men vi fik nogle flotte ord med på vejen om at de var imponerede over os. 

 

Sommerfest:  

Sommerfesten afholdes d. 24. august og vi glæder os til at se Jer alle sammen.  

 

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 

https://youtu.be/yNRhJBhrh2E

