
ASTERNBLADET MARS 2016
Vår förening är populär och vi har fått ganska många nya medlemmar sedan 
september. 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. 

Vi välkomnar nya medlemmar! 
Vi hälsar flera nya medlemmar välkomna till Brf Astern, hoppas ni kommer trivas! 

• Eva Wesonius och Fredrik Mårtensson, Asterngatan 1 
• Jörgen Mårtensson, Asterngatan 9 
• Tobias och Per-Erik Larsson, Asterngatan 25 
• Eva Fröger och Magnus Törnkvist, Asterngatan 38 
• Henrik Brolin och Christina Gullstrand,g Asterngatan 64 

Stora lekplatsen 
Under våren kommer det att bli förändringar på lekplatsen. Vi har tagit bort ett lekhus och  
bytt sand som inte blev godkänd under lekplatsbesiktningen. Under april-maj kommer det 
sättas upp nya spännande leksaker för våra barn ☺  För övrigt önskar styrelsen att 
föräldrarna till våra barn hjälper till att hålla ordning på våra gårdslekplatser då dessa 
ibland är upp och ner. 

Tvättstugor 
Dörrarna i miljörum/ tvättstuga 4 har bytts ut då dörrkarmen blåst sönder under vintern. Vi 
har satsat på lite bättre dörrar av stål. Målning av dessa kvarstår. Styrelsens plan är att 
byta ut samtliga dörrar på de resterande miljörummen och tvättstugor. Vi kommer även 
påbörja upprustning med färg invändigt och med nya maskiner i tvättstugorna, då 
reprationerna börjar bli dyrare än att köpa nytt. Mer info kommer. 

Förråd 
I det föregående Asternbladet informerade styrelsen om att det pågår ett underhåll av 
våra förråd där rutten panel byts ut. Arbetet med våra förråd är uppdelat i fyra etapper där 
den första och andra etappen nu är klar. I år kommer dessa förråd att målas färdigt och 
panelen på de andra etapperna att bytas. Mer info kommer. 

Stuprör, hängrännor och fasadplåt 
Det var meningen att vi skulle påbörja bytet enligt underhållsplanen för 2016. Vi kommer 
flytta fram underhållet då vi är tvungna till att lägga all tid och en del investering på vår 
värmecentral och omkopplingar i husen. 

Årets stämma 
Stämman blir fredag den 3 juni. Kl 18,30. Mer info om stämman kommer. 

Miljörum och filterbyte. 
Det fungerar inte alls i miljörum 4 trots att vi informerat om detta nu i snart två år. Idag får 
alla i föreningen vara med att betala för våra felsorteringar och slarv med restprodukter 
slängda på golvet. Blir det ingen förbättring omgående, kommer styrelsen undersöka 
möjligheten till att debitera kostnaderna till de husen som använder miljörum 4. 
Snart kommer filter till våra ventilationsaggregat att delas ut som vi var och en byter själv. 

Ha en härlig vår! 
HSB Brf Asterns Styrelse


