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Juli 2019 

Medlemsinformation 
 

Tildeling af ledige huse: 

Som bekendt har der netop været 2 huse ledige – nemlig Lundeskovsvej 14 og Lundeskovsvej 31 – og 

begge huse er tildelt interne ansøgere.  

Lundeskovsvej 14 er tildelt Charlotte og Mads Milbrat og Lundeskovsvej 31 er tildelt Caroline og 

Jacob Ruskov Bach. 

Det betyder naturligvis at Rygårds Alle 89 og 127 bliver ledige indenfor den nærmeste fremtid.  

Vi har ingen dato endnu, men hold – som sædvanligt – øje med medlemsinformationen, hvor vi melder 

ud så snart vi ved mere. 

Bestyrelsen ønsker begge familier tillykke med tildelingen.  

 

Internt bytte: 

Beboerne på hhv. Lundeskovsvej 23 og Rygårds Alle 88 har valgt at bytte boliger.  

Bestyrelsen ønsker begge familier tillykke med deres valg, og er glade for at muligheden for at bytte 

boliger internt, kan hjælpe når familier har brug for enten mere eller mindre plads. 

 

Sommerfest: 

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

Desværre er der ikke mange, der har tilmeldt sig vores hjertestarterkursus. Skriv en mail til 

undertegnede på forretningsfoerer@studiebyen.dk hvis du ønsker at tilmelde dig.  

SENESTE frist er d. 18/7.  

Kurset afholdes i teltet i Lundekrogen kl. 14.00 - 14.30. 

Selvom hjertestarteren guider hjælperen igennem ved en ulykke, er det rigtig rart at have set processen 

forinden. Det handler jo om at redde menneskeliv.  

 

Uden mad og drikke, dur helten ikke. 

Der er som noget helt nyt, mulighed for at spise helstegt pattegris til sommerfesten.  

Tilmelding sker ved betaling på MobilePay til 26 20 16 12.  

Har du ikke MobilePay, så kan der overføres til konto 1551-3109105074. Husk at skrive navn uanset 

hvordan du overfører.  

Helstegt pattegris inkl. tilbehør kan købes til den nette sum af kr. 150,00 pr voksen og kr. 75,00 pr. 

barn.  

Betalingsfrist er d. 1. august.  

 

Klipning af hæk: 

Alle hække bør på nuværende tidspunkt være klippet – der er dog stadig nogle der mangler… 

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. 
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Sommerferie 

Bestyrelsen holder sommerferie og der er derfor forlænget behandlingstid.  

 

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 ønsker alle en dejlig sommer og håber at alle får en skøn ferie. 

 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 

 

 

 


