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Vår förening är populär och vi har fått ganska många nya medlemmar sedan Juni.  
Den nya styrelsen har haft några sammanträden och har börjat sitt arbete med en mängd 
frågor i syfte att skapa Svedalas bästa Bostadsrättsförening. Några av aktiviteterna 
informerar vi om nedan. 

                                                                     Trevlig läsning! 
 
Vi välkomnar nya medlemmar! 
Vi hälsar nya medlemmar välkomna till Brf Astern, hoppas ni kommer trivas! 
 
Roland Nilsson Asterngatan 17 – Madeleine Liljekvist & Tobias Hansson Asterngatan 47– Matthias 
Ohlsén Asterngatan 66 – Charlotte Morin & Robin Serruys Asterngatan 84 
 
Stora lekplatsen 
Som ni sett är den nya lekplatsen redo att mottaga barnen. Från parkeringen kommer 
träden att tas upp och flyttas hit eftersom träden inte trivs så bra där dom står idag. 
 
Tvättstuga 3 och 4 
Upprustning av tvättstuga 4 är nu klar, mycket nöje! 
 
Förråd och fasad 
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 och 
den första och andra etappen är nu klar. Under hösten när vädret tillåter kommer dessa 
förråd och övriga träytor på husen att målas och panelen på de resterande etapperna att 
bytas ut. Mer info kommer! 
 
Parkeringen 
Alla bilar som ska parkeras i garaget skall alltid parkeras i garaget, det är ont om plats för 
besökande. Kör försiktigt och tänk på barnen! 
 
Miljörum 
Ordningen i miljörummen har blivit bättre vilket vi kan tacka varandra för.  
 
Värmecentralen 
Det fanns en vattenläcka på värmesystemet i en av våra kulvertar i marken som yttrade 
sig i att varmvattnet kunde utebli vid vissa tillfällen. Läckan är funnen och åtgärdad! 
 
Stadgeenlig besiktning 
Besiktningen där fastigheternas fasader inspekteras är utförd. Åtgärderna ska summeras 
och åtgärdas framöver. Tack för alla trevliga samtal:) 
 
Brand 
Med tanke på den senaste händelsen i byn om att fyra hus brann ner så vill vi i styrelsen 
att vi tillsammans ska vara ett steg före om det sker en olycka. Mer information om detta 
kommer senare. 
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