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September 2020 

Medlemsinformation 
 

 

Rotter: 

I år har der været rigtig mange rotter. Eksperter fortæller at det er grundet den utrolig milde vinter.  

Det betyder desværre at rotterne er på overfladen og leder efter mad. Mange af Jer har set dem – nogle 

har endda oplevet dem indendørs.  

Ser man huller i jorden eller ved soklen, så sørg for at få dem lukket og hold øje med om de forbliver 

lukket. Vær også ekstra opmærksom på sokkelventilerne. De skal være fri til ventilation, men nettet 

foran skal være intakt, så der ikke kan flytte rotter ind under og i huset.  

På Bolius kan man læse rigtig meget om forebyggelse og bekæmpelse af rotter og bestyrelsen 

anbefaler derfor alle til at gå på Bolius.dk og søge efter viden om rotter.  

Og husk at anmelde når du har set en rotte eller har mistanke om dem. På Studiebyens hjemmeside kan 

du se, hvordan du anmelder.  

 

Generalforsamling: 
På generalforsamlingen blev stillet et spørgsmål omkring ”Anden vedligeholdelse”, da beløbet er væsentligt 

større end sidste år. Da selve bogføringen ikke var til rådighed på generalforsamlingen, vil det blive informeret 

om her. Posten består af en stor ekstra udgift på næsten kr. 50.000 til vedligeholdelse og maling af døre og 

vinduer i portbygningen. 

Portbygningen er den eneste i Studiebyen, der ikke selv står for udvendig vedligeholdelse. Det gør 

byen og nu var det tid til maling og anden vedligeholdelse.  

 
Flere på generalforsamlingen ytrede ønske om flere insekter og bier i Studiebyen og i den forbindelse fortalte 

Ulla Skou, at hun er bi-mentor og holder åben have d. 7. september kl. 14.00 og alle med interesse for 

insektlivet er velkomne på Skovlæet 10. 

 

Det årlige tilsyn: 

Det årlige tilsyn er som tidligere meddelt, erstattet af selvsyn for alle i år. Mange mangler desværre 

stadig at aflevere deres selvsynsseddel, så den bedes afleveret hurtigst muligt. 

Kan man ikke finde sin seddel, kan den findes på Studiebyens hjemmeside. 

Bestyrelsen vil syne udvalgte huse d. 7. september, så husk at haven ikke må være aflåst.  

 

Påkørsel af træ på Rygårds Alle: 

Mange har opdaget at det ene træ i den nordlige ende på Rygårds Alle er blevet påkørt. Træet har fået 

en meget stor skade efter et stort køretøj.  

Gentofte Kommune har kigget på skaden og de er virkelig kede af, at det er sket. Desværre er der ikke 

noget at gøre ved det store sår på træet, så vi må vente og se tiden an. Vi krydser fingre for, at træet er 

så robust, at det selv kan klare sig.  

Bestyrelsen vil henvende sig til Gentofte Kommune igen og påpege den tunge trafik på Rygårds Alle. 

Måske kan vi være så heldige at de nu vil lytte til os og få sat en stopper for at Rygårds Alle er en 

gennemkørselsvej for stor og tung trafik, som nu også skader vores smukke, gamle træer.  
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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 

 

 

 


