
Nyt fra AB Skydebanen – August 2020 
 
 
Her følger lille udsnit af beslutninger og indsatser den seneste måned… 
 
Musik i gården og på gaden 
Pludselig lød der operatoner fra scenen i gård øst – et flot arrangement som var resultatet af vores 
samarbejde med 100 opera-øjeblikke. Og som samtidig afspejler et bredere ønske om, at vi kan 
bruge scenen meget mere og til mange ting. 
 
Gaden viste sig også fra sin bedste side, da der blev arrangeret loppemarked med ’Jazz under 
træet’. Musikken blev støttet med et mindre beløb fra festudvalgets budget, som et lille plaster på 
såret i et år uden den vanlige gadefest.  
 
Førstehjælpskurser 
Vi får snart opsat en hjertestarter i gaden. I den forbindelse har vi fået støtte fra TrygFonden til at 
gennemføre en række førstehjælpskurser for gadens beboere. Nærmere information følger, men 
hvis du er interesseret i at være hjerteløber i gaden, så kontakt Mette Skjærbæk. Skriv til 
bestyrelsen@skydebanen.dk.  
 
Vindues- og facadeprojektet er afsluttet 
Det uden sammenligning største projekt i gaden siden byfornyelsen er nu afsluttet. Vi har netop 
gennemført 1-års gennemgangen af projektet med maling af alle vinduer, facadeudbedringer og 
gesimser, nye skråvinduer og tagvinduer samt reparation af skifertag særlige steder. 
 
Kommende projekter 
Med afslutning af den store entreprise bliver der igen plads til at gennemføre en række mindre 
projekter. Nogle af de ting, der er på vej, er følgende: 
 

• Udskiftning af regulerings-ventiler 

• Faldstammerens 

• TV-inspektion af kloaker 

• El-tjek af fælles installationer 

• Nyt energimærke – det nuværende udløber ved årets udgang 

• Opsamling på opsætning af rottespærre. 
 
Dette er ikke en prioriteret rækkefølge.  
 
Ordinær generalforsamling, tirsdag den 15. september kl. 18.30 
Så kan vi endelig invitere til årets generalforsamling, tirsdag den 15. september kl. 18.30 – 21.30. 
Vi har booket den store sal i DGI-byen, så vi kan være sammen med afstand. Indkaldelse og forslag 
er på vej. 
 
 
Hilsen Bestyrelsen 
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