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Styrelsen har haft sitt första möte och börjat sitt arbete 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 nya medlemmar välkomna till Brf Astern, hoppas ni kommer trivas! 
• Radopi Doulgeri. Asterngatan 90 
• Mattias Larsson. Asterngatan 15 
 
Årets föreningsstämma 
Blev en lyckad tillställning med 80 personer närvarande. Som ny suppleant till styrelsen 
valde stämman Mona Printz som är ett välkommet tillskott. J 
Till valberedningen valde stämman Eva Fröger och Paulina Fagnani, J 
 
Stora lekplatsen 
Vi hoppas att lekutrustningen är på plats inom kort. 
 
Målning 
Pågår för fullt av våra förråd och hus. Arbetet påbörjades på Asterngatan 1 (Tvättstuga 1) 
Info om när det blir er tur, får ni i brevlådan. Vädret styr målningen. Prata med era grannar 
i god tid så ni hinner plocka undan blommor mm. 
 
Förråd 
Det pågår underhåll av alla förråd, där rutten panel rivs ner. Arbetet med förråden är 
uppdelat i fyra etapper varav den tredje (hus runt tvättstuga 2) påbörjades nu i juni. Info 
om när det blir er tur, får ni i brevlådan 1-3 dagar innan arbete påbörjas. Prata med era 
grannar i god tid så ni hinner plocka undan blommor mm. 
 
Parkeringen/Asterngatan 
Hastigheten på Asterngatan har sänkts till 10 km/tim. 
-Idag har vi boende och besökande som kör på tok för fort på Asterngatan. Därför sänker 
vi hastigheten. Skyltning om 10 km/tim finner ni på asfalt mm. 
-Använd garagen, så alla våra bilar får plats. 
 
Miljörum 
Som ni säkert lagt märke till så har uppskyltningen i miljörummen ändrats för att det ska bli 
mer pedagogiskt hur vi ska sortera våra förpackningar. 
 
Värmecentralen 
Det finns en vattenläcka på värmesystemet i en av våra kulvertar i marken som yttrar sig i 
att varmvattnet kan utebli vid vissa tillfällen. Åtgärder för att lösa problemet är pågående 
och vi hoppas att det skall lösa sig fortast möjligt. 
 
Styrelsen 
Styrelsen passar på att tacka för ett fortsatt förtroende och önskar alla en härlig sommar! 
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