
    ”..Bostadsrättsföreningen Astern är populär och får ständigt nya medlemmar..” 
!
Styrelsen har haft de första sammanträdena efter sommaren och nu planerar vi 
inför höstens stadgeenliga besiktning av hela området och som kommer ske 
förmiddagen den 28 september. Vi ska sen se över budgeten för 2015 samt kalla 
till en informationsträff för alla medlemmar i mitten av november, info om detta 
kommer senare. !
Nya medlemmar! 
Vi hälsar en nyinflyttad familj till Brf Astern välkommen och vi hoppas 
att ni kommer trivas! 
                                                            
 • Asterngatan 69 - Cecilia Mårtensson och Roger Jönsson !
Parkering och Garage! 
Vi vill informera att tillgängligheten har blivit bättre då fler använder garagen till att ha sina bilar i, positivt! 
Styrelsen vill uppmärksamma er på att det förekommit inbrott i ett olåst garage vilket drabbat mer än den som slarvat med att 
låsa.  
Styrelsen har inspekterat garagen inför kommande brandbesiktning av Svedala räddningstjänst! Känner du på dig att du 
använder garaget till annat än att förvara bilen/MC´n, vinterdäck, 5L bensin så finns möjligheten att städa bort detta nu innan 
besöket. !
Hemsidan! 
Använd gärna hemsidan om ni har funderingar som berör vår Brf, där finns bland annat nummer till felanmälan samt stadgar, 
försäkrings info, TV, chat, appar och mycket mer. .    www.hsb.se/malmo/astern !
Kontakt mellan styrelse och medlemmar! 
För att underlätta den dagliga kontakten mellan styrelse och boende kommer styrelsen inom kort att skicka ut ett kontaktformulär 
där medlemmar får fylla i sin kontaktinformation med fokus på telefonnummer. Dokumenten behandlas bara inom styrelsen. !
Pågående! 
Just nu pågår underhåll av våra förråd där skadad panel byts ut och målas om. Arbetet är uppdelat i fyra etapper med början vid 
Asterngatan 1. Informationen kommer i god tid delas ut innan snickaren slår i första spiken. !
Miljörum! 
I alla Asternblad påminner styrelsen om vikten av att alla viker och packar ihop kartonger och matförpackningar så att 
återvinningskärlen inte fylls med luft. 
Miljörum 1 och 2 fungerar exemplariskt medan miljörum 3 och 4 kan fungera bättre då cykelfälg, stekjärn och brödrostar 
självklart inte ska kastas där. !
Tvättstugorna! 
Vänligen respektera de regler som finns uppsatta och plocka bort er tvättkolv om ni inte tänker använda tvättiden. Föreningen 
har investerat i och placerat ut gula Astern-märkta våtdammsugare i alla tvättstugorna men i stuga 4 har denna kommit på 
avvägar… En ny är beställd!                                                        
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