
 

 

     Asternbladet Mars 2014 

 
Hej allesammans! 

Våren och solen är här, detta ger oss energi. Vi har en härlig tid framför oss på 
Astern. 

 
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 om nedan. - Trevlig Läsning! 
 
 

Vi hälsar 2 nya familjer välkomna till Brf Astern, vi 
hoppas ni kommer att rivas! 
 

• Asterngatan 35. Fam. Printz 
• Asterngatan 33. Fam. Fagnani 

   
 

Vi är igång med områdesbevakning av våra 
parkeringsplatser vilket har resulterat i att 
tillgängligheten av p-plats blivit mycket bättre. 
Information har delats ut i omgångar och information 
finns även på informationstavlor och på hemsidan. 
 

 
Hemsidan har prioriterats och idag uppdateras den varje 
vecka med ny information. Styrelsen ser gärna att 
medlemmar kommer med synpunkter på vilken 
information som saknas. 
 
http://www.hsb.se/malmo/astern 
 

Första kvartalet har styrelsen satt om ett större lån till en 
mycket lägre räntesats. 
Styrelsen har placerat ytterligare 500.000kr för att 
förbättra föreningens ekonomi. 
 

 
 
 
 
 

 
Nu i vår kommer en ny baby-gunga att hängas 
upp på medlemmars önskan på den stora 
lekplatsen. 
Enligt underhållsplanen kommer även lekplatsen 
att målas. 
Arbetet med att förbättra kvällsbelysningen är 
avslutad. Hoppas resultat blivit enligt önskan. 
Numera ser man Astern från månen ☺ 
 

 
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 påminna och vädja till er 
att riva sönder och packa skrymmande 
förpackningar och emballage så att alla 
medlemmar kan nyttja sophanteringen på 
bästa möjliga sätt. 
 

	  
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.                              

     
    HSB brf Asterns Föreningsstämma 2014 är satt till den                 
    16 maj kl 18:00 i Kvarterslokalen.           Styrelsen i Astern önskar alla en härlig vår.. 
    Mer info om stämman kommer i era brevlådor. 
 
______________________________________________________________________________________

HSB Brf Astern, Asterngatan 2, 233 34 Svedala, Tel. 0727-32 38 32, hsbbrfastern@gmail.com  


