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Februar 2020 

Medlemsinformation 
 

 

Taglån nr. 1: 

Det er med glæde at bestyrelsen nu kan informere at lånet for tagpulje 1 er omlagt efter meget gunstige 

vilkår.  

I det store hele betyder det at lånet er omlagt til en restløbetid på 20 år og at vi sparer kr. 140.000,- pr 

år. Omlægningen træder i kraft pr. 1. april 2020.  

 

100 år – og hvad sker der så? 

Bestyrelsen har fået et par henvendelser om, hvad der sker, når Studiebyen runder de 100 år.  

Nogle er nervøse, da der desværre har floreret et rygte om at Studiebyen skulle ligge på lejet grund.  

Det er vigtigt at fastslå én gang for alle, at Studiebyen IKKE ligger på lejet grund. Studiebyen købte 

grunden af Gentofte Kommune dengang vores smukke bygninger skulle opføres. 

Dette står tydeligt beskrevet i § 1 i Studiebyens vedtægter.  

Ydermere står der i § 10 at selskabet er ejer af samtlige af dets ejendele og skødehaver med hensyn til 

grundarealerne og herpå opførte bygninger. 

Det er altså kun de to ben på portbygningen, der står på Gentofte Kommunes grund, men vi regner 

ikke med at dette har betydning for noget.  

 

Skybrudstunneler i Studiebyen: 

Til generalforsamlingen 2019 fortalte bestyrelsen at der vil blive etableret nogle store 

skybrudstunneller, hvoraf en af dem, vil blive placeret under Studiebyen.  

Bestyrelsen følger selvfølgelig sagen nøje, da den har stor betydning for os.  

 

Uddrag af information fra Miljøstyrelsen: 
”RYGÅRDSTUNNELEN (RYT) 

Som led i at sikre Studiebyen mod oversvømmelser, skal der 

ved Søholmslund etableres en skybrudsledning, der leder 

regnvandet fra Studiebyen ned i skakten og videre i 

Svanemøllen Skybrudstunnel. Ledningen bliver meget stor 

(Ø1800-2500) og strækker sig fra krydset 

Lundegårdsvej/Rygårds Alle, ned ad Rygårds Allé 

til Lundeskovsvej og til skakten SOL. For at undgå at spærre 

vejene helt og grave hele strækningen op er det valgt at 

tunnelere. Der vil være byggegruber/skakte ved krydset 

Lundegårdsvej/Rygårds Alle, Rygårds Alle/ Lundeskovsvej 

og i den vestlige ende af Lundeskovsvej ud for Søholmslund. 

Efter anlægsfasen vil det eneste synlige på overfladen være 

dæksler til adgang.” 
 

 

Håndværkerfradrag: 

Bestyrelsen vil minde om at der er frist for indberetning af håndværkerfradrag d. 29. februar, så det 

kan lige nås at komme med, hvis man ikke allerede har indberettet.  
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Plakatsøjlen skal hjem igen: 

Engang stod den smukke plakatsøjle designet af Knud V. Engelhardt på vores parkeringsplads som 

dog dengang blot var en grusplads foran butikkerne.  

Vi har ansøgt Gentofte Kommune om at få den smukke søjle tilbage og de har meldt tilbage at de ser 

positivt på forespørgslen. 

Det betyder dog at de må fjerne en eller to parkeringspladser, men det må siges at være en lille pris at 

betale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

 

 


