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Juni 2019 

Medlemsinformation 
 

Hussyn: 

Bestyrelsen afholder det årlige hussyn d. 30. juni. 

I år synes ulige numre på Rygårds Alle, Sømarksvej og Lundekrogen samt hele Skovlæet.  

Alle bedes derfor låse havelåger op, så bestyrelsen kan få adgang.  

Der kan forekomme enkelte syn af huse som ikke er nævnt i ovenstående. 

 

Ledigt hus: 

Lundeskovsvej 14 er ledigt og vil være til overtagelse pr. 1. juli 2019.  

Boligafgiften udgør pt. kr. 4.448,00 inkl. vandafgift og opsparing til vedligeholdelseskonto. 

Ydelsen til taglånet udgør kr. 1.361,00 pr måned. 

Overtagelsessummen er kr. 251.831,80 

Boligen kan besigtiges søndag d. 16. juni kl. 12-13. Vi beklager den korte frist for besigtigelse.  

Ansøgningsfristen er d. 24. juni. 

Tildeling af boligen sker på tildelingsmøde d. 26. juni, hvor der samme aften gives telefonisk besked 

til den, der får overdraget huset. 

Ansøgning sendes til forretningsfører@studiebyen.dk 

 

Sommerfest:  

Hjertestarterkursus afholdes til Studiebyens sommerfest d. 24. august og tilmelding sker via dette link: 

https://doodle.com/poll/z5xsipiyupfe6uq8 

Husk også indbetaling på MobilePay til 26 20 16 12 hvis du ønsker at benytte dig af tilbuddet om 

helstegt pattegris inkl. tilbehør. Kr. 150,00 pr. voksen og kr. 75,00 pr. barn.  

Betalingsfrist for pattegris er d. 1. august.  

 

Klipning af hæk: 

Inden vi ved af det, er det på tide at klippe hæk igen. Alle bedes huske på følgende: 

- Ingen hæk må gå ud på fortovet. Man skal altid kunne se et bredt stykke af den sorte asfalt 

mellem hæk og fortov. 

- Alle hækkes forkant skal FLUGTE med postkassens forkant.  

- Ingen lygtepæle må stå inde i hækken. Er det tilfældet, er hækken for bred og den skal derfor 

klippes mere ind. 

- Alle fremmedvækster fjernes. Fremmedvækst er alle andre plantesorter end selve hækplanten.  

Husk at hækken ikke blot skal trimmes, men klippes til sin oprindelige form år efter år.  

 

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.  

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 
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