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Oktober 2019 

Medlemsinformation 
 

Varsling af stigning i boligafgift: 

Da ejendomsskatterne stiger med 5,8 % pr. 1. januar 2020, er bestyrelsen nødsaget til 

at lade boligafgiften stige. 

Det er dog lykkedes at holde stigningen på kun 3,6 % og er gældende fra 1. februar 2020. 

 

Tildeling af ledigt hus: 

Rygårds Alle 127 er tildelt Mia Jexen og hendes mand samt 2 børn. Mia er datter af Jannie og Søren på 

Sømarksvej 29. 

Bestyrelsen ønsker Mia samt familie velkommen til byen.  

 

Ledigt hus: 

Som bekendt vil Rygårds Alle 89 blive ledigt. Familien som bor der nu, har ansøgt om forlængelse af 

overtagelsestid på Lundeskovsvej og har fået det godkendt af bestyrelsen, hvorfor huset er derfor til 

overtagelse pr. 1. februar 2020.  

Der vil være åbent hus for alle søndag d. 10. november kl. 12-13. Der bedes tages hensyn til at huset er 

beboet. 

Boligafgiften inkl. vandafgift udgør kr. 3.051,00 og taglån udgør kr. 1.951,00 pr. måned.  

Derudover indbetales der kr. 400,00 pr. måned til vedligeholdelseskontoen. 

Overtagelsessummen er kr. 338.956,00. 

NB! Varsling af stigning i boligafgiften gælder også for denne bolig. 

Deadline for ansøgning er d. 17. november kl. 12.00 og der gives besked telefonisk d. 19. november 

om aftenen til dem, der tildeles huset. Husk derfor at skrive tlf. nr. med på ansøgningen.  

Ansøgning sendes til forretningsfoerer@studiebyen.dk 

 

Tilsyn: 

Bestyrelsen afholder ekstraordinært tilsyn, hvor det kontrolleres om diverse pålæg er blevet ordnet.  

Er der mangler, vil bestyrelsen sætte ind og få tingene udført på beboerens regning. Er der ikke 

dækning på vedligeholdelseskontoen, er bestyrelsen nødsaget til at lade indbetaling til 

vedligeholdelseskontoen stige i form af forhøjelse af boligafgift. 

 

Sommerfest: 

Festudvalget og bestyrelsen vil gerne takke alle deltagere af Studiebyfesten 

for en dejlig fest. 

Det var både dejligt selskab, lækker mad, god musik m.m. 

Har man billeder, må de meget gerne sendes til undertegnede, så de kan 

lægges på hjemmesiden. 

Der er en enkelt lysestage som mangler sin ejermand. Se billede.  

Den kan afhentes hos Elizabeth på Ry 56.  
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Bosted for psykisk syge: 

Københavns Kommune påtænker at flytte et bosted for 61 psykisk syge fra Brønshøj til Ryparken 75-

81. 

Der kan læses meget mere på disse links: 

tv2lorry og bevar-ryparken. 

Ønsker man mere info eller ønsker man at klage, kan man henvende sig direkte til Københavns 

kommune.  

Bestyrelsen har spurgt om der kommer en offentlig høring, hvilket vi afventer svar på. Desværre kan vi 

ikke gøre meget mere, men hvis der kommer mange henvendelser fra enkeltpersoner, har man jo lov at 

håbe, at der bliver lyttet. 

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://www.tv2lorry.dk/artikel/bydel-foeler-sig-som-skraldespand-nu-vil-kommunen-etablere-et-psykiatrisk-bosted-i-omraadet
https://www.bevar-ryparken.com/

