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ÅSUNDEN-NYTT 
 

Förtätning av Lorensborg 

Malmö stad har i dagarna släppt ett förslag till nytt planprogram för Lorensborg 

och Bellevuegården. Syftet med detta är att drastiskt förändra området genom att 

förtäta, dvs bygga fler bostäder i området. Det är viktigt att den som har 

synpunkter på förslaget skickar in dessa till Malmö stad, så att förtätningen blir så 

bra som möjligt för oss som redan bor här. All information finns i infobladet som 

bifogas till detta Åsunden-nytt, samt på malmo.se/lorensborgsgatan.  

Läs igenom och vässa pennorna! 

 

Nya bredbandet är igång 

Sedan den 25:e maj har föreningen nytt och snabbare bredband via Bahnhof. 

Det finns fortfarande många routers kvar på lager hos vicevärden på 

Lorensborgsgatan 7. Du som ännu inte hämtat ut din router kan göra det under 

öppettiderna, dvs. under måndagar och torsdagar mellan kl 11-12. 

Vid tekniska problem med uppkopplingen kontaktas Bahnhofs supportlinje på 

telefonnummer 010-510 00 00. 

 

Fortsatt klotter på Lorensborgsgatan 5 

Tyvärr fortsätter någon/några att klottra inne i korridorerna på Lorensborgsgatan 5. 

Incidenterna polisanmäls, men vi behöver hjälpas åt med att få bukt med detta. Vi 

kommer även att gå vidare med ytterligare åtgärder. Ser du något så hör gärna av 

dig till styrelsen. Kontaktuppgifter finns längst ner på sidan. 

 

Friskvårdslokalen 

Nu under pandemin används friskvårdslokalen flitigt, vilket är bra för att främja 

hälsan, samtidigt som det kan ske på ett säkrare sätt i jämförelse med att dela lokal 

med andra personer på offentliga gym. Vi behöver dock hjälpas åt att hålla ordning 

i lokalen. Torka av maskiner, dusch och bastu som du använt, så blir det trevligare 

för nästa granne som ska träna! 

 

Sommartips 

Som vanligt såhär års så brukar vi tipsa om vad 

man ska tänka på under semestertider. På 

asunden.se/semestertips finns mer att läsa. 

 

Till sist vill vi passa på att önska alla en 

Glad Midsommar! 
 

Styrelsen 
styrelsen@asunden.se   

www.asunden.se 
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