
Nyt fra AB Skydebanen – juni 2020 
 
I gang igen 
Det mærkværdige forår ’ramte’ selvfølgelig også os. Nu er vi imidlertid der, hvor bestyrelsen atter 
mødes hver 14. dag. Ligesom de igangværende arbejder i gaden er genstartet, herunder afvanding 
fra altaner og gennemgang af lysninger. Herunder lille udsnit af månedens øvrige aktiviteter. 
 
Skriftlig økonomisk generalforsamling 
Den uden sammenligning største begivenhed i maj (og i det hele taget) var, at vi jo i år har valgt at 
gennemføre en skriftlig økonomisk generalforsamling i håndteringen af den særlige situation, vi 
befinder os i. Resultatet af afstemningen kan du læse på hjemmesiden, hvor du også kan finde 
referatet. 
 
Internet 
Vi har modtaget nogle spørgsmål omkring internet; tilkobling, funktion og hvis der er problemer. 
Derfor har vi opdateret beskrivelsen på hjemmesiden, under faciliteter. Se her: 
http://abskb.dk/faciliteter/internet/  
 
Hjemmesiden 
Apropos hjemmesiden så er forsiden blevet opgraderet for at gøre den mere brugervenlig. 
 
Antennebidrag 
I forbindelse med stigningen i og regulering af antennebidrag modtog administrationen nogle 
spørgsmål. Det gjorde os opmærksom på, at betegnelsen antennebidrag (aconto antenne) er et 
levn fra gamle dage. Fremover står der således YouSee TV-grundpakke på indkrævningen. Du er 
som beboer frit stillet i forhold til, om du ønsker at være abonnent hos YouSee. 
 
Ny velkomstmappe 
Vi har fået udarbejdet en, synes vi, lækker velkomstmappe med alkens information til gadens nye 
beboere. Men også interessant materiale for alle os andre. Du er velkommen til at hente en 
velkomstmappe hos Line i boligkontoret. 
 
Ny butik 
Til det ledige erhvervslejemål (opgang 30) modtog vi 6 ansøgninger til etablering af ny butik – alle 
både relevante og interessante, så udvælgelsen viste sig både at være en spændende og vanskelig 
opgave. Ud fra de kriterier, som er opstillet for butikken, valgte vi 3 butikskoncepter ud, som dem 
vi umiddelbart vurderer matcher gaden bedst.  
 
Små pap-containere 
Vi har gennemført forsøg i gård 2 og gård 7 med små pap-containere, så man er fri for at gå i 
storskrald med den almindelige hverdagspap. Vi har evalueret og er meget tilfredse. Efter et par 
dage havde beboerne vænnet sig til den nye mulighed. Og Morten (vicevært) har ikke oplevet 
problemer. Nu venter vi bare på kommunens godkendelse, så alle gårde kan få glæde af dette. 
 
Hilsen Bestyrelsen 
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