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Snart faller snön…. 

Hösten har gått i en rasande fart. Nu ser vi fram emot ledighet med vackra 

vinterdagar och mysiga hemmakvällar. 

Vår förening är populär och vi har fått ganska många nya medlemmar sedan i 

somras. Styrelsearbetet är mycket aktivt och vi arbetar med en mängd frågor, 

både stora och små, i syfte att skapa Svedalas bästa Bostadsrättsförening. 

Några av aktiviteterna informerar vi om nedan.  

           Trevlig läsning! 

 

 

Vi välkomnar nya medlemmar!  

Vi hälsar flera nya medlemmar välkomna till Brf Astern, 

hoppas ni kommer trivas! 

 Nr 8 Marie Linderholm 

 Nr 50 Ann-Chrestine/Olle Jönsson 

 Nr 47 Malin Nyrén 

 Nr 34 Karen/Miodrag Nikolic 

   

Belysningsarmaturer på gårdarna   

Vi har testat av belysning på två gårdar under ett år. Alla 

armaturer kommer under jan-feb bytas ut till mer effektiva 

och energisnåla.  

 

Parkeringsbolag 

Vi kommer ifrån januari 2014 anlita Q park till att 

sköta områdesparkeringarna. Information har delats 

ut och ska delas ut en gång till nu i dec. Information 

kommer även finnas på informationstavlorna. 

 

Tvättstugorna 

Alla tvättstugor kommer få mindre sopkärl till att kasta 

luddet från torktumlarna i. Emballage som blir över efter 

tvätt ska sorteras och slängas i miljörummen. Vi ber er 

boende även hålla bättre ordning på tvättstugornas 

toaletter. 

 

 

 

Soprummet  

I alla Asternblad påminner vi om vikten av att vi 

ska vika och packa ihop kartonger och 

matförpackningar så att vi inte fyller våra 

återvinningskärl med luft.  

Vi vill än en gång påminna och vädja till er 

att riva sönder och packa skrymmande 

förpackningar och emballage så att alla våra 

medlemmar kan utnyttja vår sophantering på 

bästa möjliga sätt. 

 

Fastighetsjouren ändrar namn till 

Trygghetsjouren.  

HSB Malmö har tecknat nytt avtal med 

Securitas och tar över efter G4S den 1 

februari 2014. Det är fortfarande samma 

telefonnummer 040-6610165 som ni också  

hittar på hemsidan eller på anslagstavlorna.  

 

 

Styrelsen önskar nu alla en god jul 

och gott nytt år! 
 

                                  

    

     Informations kväll 19 November 

  Vi var 68 boende som träffades i kvarterslokalen. Styrelsen 

    Informerade om parkeringsbolag, trivselregler samt in justeringen 

    av värmesystemet. Underhållsplanen för 2013 och 2014 gicks  

    Också igenom. 
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