
Nyt fra AB Skydebanen – juli 2020 
 
 
Her følger lille udsnit af beslutninger og indsatser den seneste måned… 
 
Ordinær generalforsamling, tirsdag den 15. september kl. 18.30 
Vi har booket den store sal i DGI-byen. Så endelig kan vi invitere til årets generalforsamling, tirsdag 
den 15. september kl. 18.30-21.30. Indkaldelse og forslag sendes senest 14 dage inden. 
 
Små papcontainere i gårde 
Vi har i en periode gennemført en forsøgsordning i gård 2 og gård 7 med små papcontainere, så 
man slipper for at gå i storskrald med almindelig hverdagspap. Forsøget er gået over al 
forventning. Da vi nu også har fået kommunens godkendelse, stilles der papcontainere op i alle 
gårde i løbet af juli måned. 
 
Miljøvenlig rengøring 
Som led i vores indsats for at AB Skydebanen bidrager til en grøn og bæredygtig udvikling, har vi 
gennemført forsøg med anvendelse af miljøvenlig rengøring på trappeopgangene. Forsøget er 
gået godt. Rengøringsstandarden er den samme med en lille forøgelse af tidsforbruget. Det er 
derfor besluttet at indføre ordningen i hele foreningen. 
 
Altaner godkendt 
Københavns kommune har godkendt de 20 altaner fra altanrunde III, hvorfor der nu fremsendes 
ibrugtagningstilladelse til ejerne. Sagen er således, indtil 5-års gennemgangen, lukket. 
 
Gennemgang af lysninger 
Arbejdet med gennemgang af lysninger og udbedring af fejl og mangler er afsluttet. Hermed er det 
samlede projekt med maling af alle vinduer, nye tagvinduer, facaderenovering, gesimser og 
reparation af tag gennemført. Opfølgning finder sted ved 1-årsgennemgangen. 
 
Løse hunde 
Næsten alle hunde er i snor, når de bliver luftet i gårdene. Der er dog tilfælde både i gården øst og 
vest, hvor beboere lufter hunde uden snor, selvom det ikke er tilladt. Husk at vise hensyn – også 
ved hundeluftning. 
 
Ferie 
Bestyrelsen er gået på ferie og mødes først igen til august. Vores vicevært, Morten, holder ferie i 
uge 26 og 27. Boligkontoret holder lukket i ugerne 29, 30 og 31, hvor Line holder ferie.  
 
 
Hilsen Bestyrelsen 


