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Januar 2020 

Medlemsinformation 
 

 

Tildeling af ledigt hus: 

Rygårds Alle 89 er tildelt Stine Vejen Toft. 

Stine er datter af Søren Eriksen og bestyrelsen ønsker Stine samt familie velkommen til byen.  

 

Ekstraordinært tilsyn: 

Bestyrelsen valgte i slutningen af 2019 at afholde ekstraordinært tilsyn, da det har vist sig at antallet af 

pålæg er stødt stigende.  

Få steder er vedligeholdelsen meget ringe og da bestyrelsen gentagne gange er blevet afskåret fra at 

igangsætte arbejdet enkelte steder, overvejes muligheden nu for at opsige et medlem.  

Det er vigtigt at vores smukke huse vedligeholdes. Det er vores alles fornemste pligt. 

 

Snerydning: 

Boligselskabet fortsætter samarbejdet med GreenDays som også ryddede sne og saltede hos os sidste 

år. GreenDays har dog en bøn til alle i Studiebyen. Der er mange steder, de ikke kan komme forbi med 

deres vogn, da der er mange biler, der parkerer for langt oppe på fortovet. I disse tilfælde, er de nødt til 

at køre udenom og så er det altså op til det enkelte medlem at feje og salte og bliver ansvarlig for at 

dette udføres. 

Vær derfor opmærksom på bilernes placering her i vinterhalvåret.  

 

Navne på postkasser: 

Tålmodighed er godt… meget tålmodighed er meget godt ;) 

Vi har nu igen måtte skifte leverandør af postkassemærkater og det er med glæde at fortælle at alle 

mærkater nu er i hus og kun afventer opsætning. 

Alle som har bestilt navn til postkassen, bedes fjerne gamle mærkater og rense for klister.  

Dette skal gøres inden d. 15. januar, hvorefter opsætning af nye mærkater igangsættes.  

 

Fjernvarme: 

Der er mange, der har valgt at få installeret fjernvarme i denne anden og sidste omgang, hvilket er 

dejligt at se.  

Desværre har det resulteret i lange perioder med mange skilte og færre parkeringspladser, men vi må 

bære over med det og håbe at det snart er slut. 

 

Dåseringe: 

Jan og Dorte Voltelen på Rygårds Alle 70 stopper med at indsamle dåseringe, så der kan ikke afleveres 

flere til dem. Hvis andre ønsker at overtage arbejdet i den gode sags tjeneste, kan Dorte kontaktes.  
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Eftersyn af rottespærrer: 

Vores nye rottespærrer skal efterses en gang årligt og det foretages d. 22. og 23. januar.  

Alle afløbsbrønde skal være frit tilgængelige, så hvis du har brændestabler, havemøbler eller andet 

stående som blokerer, skal disse være fjernet inden.  

 

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 

 

 

Bestyrelsen ønsker alle et rigtig godt nytår og ser frem til det gode samarbejde igen i 2020.  

 

 


