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Juli 2020 

Medlemsinformation 
 

 

Tildeling af Lundeskovsvej 33: 

Huset på Lundeskovsvej er tildelt Charlotte Jeppesen og hendes familie.  

Charlotte er datter af Bodil og Jørn på Skovlæet 7. 

Bestyrelsen ønsker Charlotte og hendes familie velkommen i byen.  

 

Generalforsamling: 

Generalforsamlingen har jo længe været udskudt pga. Corona, men nu er det igen muligt at samles, og 

generalforsamlingen er derfor fastsat til d. 26. august kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes Sognegård. 

Da der stadig er restriktioner omkring antal forsamlede, vil der være adgang for 1 person pr. husstand.  

 

Badebassiner: 

Når det er sommer og sol, så er det jo skønt med et badebassin i haven til glæde for både store og små.  

Husk blot at da badevandet tilføres kemikalier for at holde det fri for alger og bakterier, må det ikke 

tømmes direkte i haven, men skal derimod tømmes direkte i en kloak.  

Mange dyrker frugt og grønt i haverne og det er selvsagt ikke ønskværdigt med kemikalierne i jorden. 

 

Det årlige tilsyn: 

Som tidligere nævnt, vil der være selvsyn for alle i år.  

Selvsynssedlerne skal udfyldes og returneres til undertegnede senest d. 1. august.  

 

Trafik: 

Gentofte kommune vil lave en nærmere undersøgelse af trafikbelastningen i området.  

De igangsætter det til efteråret når Corona forhåbentlig har sluppet sit tag og samfundet er vendt 

tilbage til normal. 

 

Havearbejde: 

Arealer ud til sti og fortov skal holdes fri for ukrudt af den/dem, der bor ud til arealet.  

GreenDays og Nextjob kan anbefales til disse opgaver – deres kontaktoplysninger ligger på 

Studiebyens hjemmeside. 

 

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. 
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Bestyrelsen ønsker alle en skøn sommer, og håber på godt vejr til os alle. 
 

 

 

 

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 

 

 

 


