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Hej allesammans. 

Vi har en härlig tid framför oss där  
midsommar och semestrar står för dörren. 

 
Vår förening är populär och vi har fått många nya medlemmar det senaste året. 
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 som vanligt om nedan.  

           
 
 
Vi välkomnar nya medlemmar!  
Vi hälsar en ny familj välkommen till Brf Astern, vi  
hoppas ni kommer trivas! 
 

• Asterngatan 57.  
Jonathan Åkesson och Emma Jeppsson 

   
Parkering 
Det har förekommit slarv med att bilar parkerar utan 
tillstånd. De boendes bilar ska i första hand parkeras 
i garagen för att öka tillgängligheten. Släp och större 
fordon hänvisas till Norra Tvärgatan. 
 
Hemsidan 
Hemsidan uppdateras varje vecka med ny information. 
Styrelsen ser gärna att medlemmar kommer med 
synpunkter på vilken information som saknas. 
 
www.hsb.se/malmo/astern 
 
Soprummet  
I alla Asternblad påminner styrelsen om vikten av att 
alla viker och packar ihop kartonger och 
matförpackningar så att vi inte fyller våra 
återvinningskärl med luft.  
Vi vill ännu en gång informera och vädja till er att 
riva sönder och packa skrymmande förpackningar 
och emballage så att alla medlemmar kan nyttja 
sophanteringen på bästa möjliga sätt. 
 
 
 

 

   Trevlig läsning! 
 
 
 
Utemiljön 

• En ny baby-gunga har hängts upp på 
medlemmars önskan på den stora 
lekplatsen. 

• Enligt underhållsplanen kommer även 
lekplatsen att målas nu i sommar. 

• Det finns många katter i området och det 
har förekommit synpunkter på att 
katterna gör sina behov i andra 
medlemmars trädgårdar och föreningens 
sandlådor. Som ni förstår måste detta få 
ett slut. Placera kattlådan utomhus. 

• Det projekteras för en ny framsida för brf 
Astern med lägre buskar för bl.a. barnens 
säkerhet. 

• Styrelsen påminner er om att bakgårdar 
och utrymmen mellan husen inte är till 
för återvinningsstation. Respektera din 
granne och de trivselregler som finns på 
vår hemsida. Skärpning! 

• Tänk på att sänka hastigheten på 
Asterngatan som börjat bli alldeles för 
hög. 

 
Föreningsstämma 
Vid föreningsstämman den 16 maj valdes Per-
Emil Lantz som ny suppleant i styrelsen på ett 
år. Den gamla valberedningen avgick så Malin 
Nyrén och Ann-Margret Nilsson valdes av 
stämman att överta uppgiften. 
Drygt hälften av röstberättigade närvarade vid 
stämman. Styrelsen och de närvarande hoppas på 
bättre anslutning till nästa gång vi träffas.

 


