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Hækhøjde: 

Bestyrelsen vil minde alle om at klippe deres hæk til den fastlagte hækhøjde. 

Rækkehusenes hække i forhaverne skal være 1,40 m. 

Alle andre hække mod vej skal holdes med et pænt indtryk og tilpasses de omkringboende huse. Dog 

må de må højst være 1,80 m.  

 

Sokkelriste: 

Alle bedes sørge for at sokkelriste fritlægges. 

Det er vigtigt for huset, at der er luftgennemstrømning, så der ikke kommer skimmel og råd i 

krybekælderen.  

 

Tilsyn: 

Fristen for udbedring af pålæg ved årets tilsyn, gælder naturligvis fra omdeling og ikke fra 

tilsynsdatoen.  

 

Overdragelse: 

Emma Dalmose Ruberg, datter af Rikke og Nicolai Boston, Lundeskovsvej 37, har overtaget huset på 

Lundeskovsvej 21 efter Cora Boston. 

Bestyrelsen ønsker Emma velkommen i byen.  

 

Rotteproblem: 

Der er stadig rotteproblemer i Studiebyen centreret omkring Rygårds Alle 101-119. Der bliver taget 

hånd om det, så der er ingen grund til bekymring.  

 

Generalforsamling: 

Generalforsamlingen afholdes d. 8. september i Helleruplund Kirkes sognegård, så sæt gerne et stort 

kryds i kalenderen. 

 

Stibelysning: 

Lamperne på stierne er blevet udskiftet med en ny type lampe, som er energivenlig og som tilmed kun 

bruger en tredjedel i strøm. 

 

Rensebrønde: 

Da vi nærmer os en tid, hvor vi kan få mere vand end normalt, er det en god ide at sørge for, at 

tagrendenedløb og rensebrønde er tilset.  

 

Udbetalinger: 

Vi er opmærksomme på, at der gennem noget tid har været forsinkelser på udbetalinger fra 

vedligeholdelseskonti, men vi har strammet op på proceduren, så fremover vil udbetalinger blive 

udført indenfor 14 dage. 

Dog kan der forekomme lidt længere ekspeditionstid i ferieperioder.  
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Musik og støj 

Det er altid dejligt med fester og nu hvor coronaen slipper sit tag, ser det ud til, at der kan holdes både 

konfirmationer og bryllupper, hvilket er virkelig dejligt. 

Vi ønsker, at alle får de skønne fester, som man har ventet så længe på. 

Husk dog at musikken er skøn når man er til fest, men knap så skøn når man ligger i sin seng og er 

træt. 

Bestyrelsen vil derfor minde alle om at varsle til de omkringboende, at man holder fest og opfordrer 

til, at der vises hensyn, så musikken ikke generer efter midnat. 

Måske kan dansegulvet rykkes indenfor eller musikken kan skrues lidt ned.   

 

Loppemarked: 

Vi holder igen loppemarked på parkeringspladsen d. 21. august.  

Nærmere info følger.  

 

Haveaffald og storskrald må først sættes ud dagen før afhentning: 

Plast/metal og glas/papir afhentes hver 4. tirsdag. Se hvilke datoer på Gentofte Kommunes 

hjemmeside. 

Haveaffald afhentes tirsdage i de lige uger. 

Storskrald afhentes tirsdage i de ulige uger.  

Byggeaffald, trykimprægneret træ, plader og genstande af glas/porcelæn/spejle/keramik skal afleveres 

på genbrugsstationen - ikke til storskrald. 

Kommer man alligevel til at stille noget ud som ikke afhentes, så husk at tage det ind igen og bortskaf 

det på anden vis.  

Bestyrelsen vil også slå et slag for Gentofte Kommunes sms- or mailordning, hvor man kan får besked 

om afhentning af de forskellige affaldstyper. Man kan tilmelde sig via deres hjemmeside.   

 

Studiebyens hjemmeside: 

Under punktet "kalender" kan man se alle planlagte bestyrelsesmøder. Sidste frist for punkter på 

dagsorden er 8 dage før.  

 

     Bestyrelsen ønsker alle en dejlig sommer      
 

 

  

Med venlig hilsen 

På bestyrelsens vegne 

 

Elizabeth Hjortborg 

Forretningsfører 

https://gentofte.renoweb.dk/Legacy/selvbetjening/beskedservice.aspx?login

