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NY FÖRVALTARE 
Föreningen har nu fått en ny ordinarie 
förvaltare hos HSB. Hon heter Julia Ivanovski 
och kan nås på tel 046-210 84 00 eller mail 
Julia.Ivanovski@hsb.se  

BREDBAND 

Vårt bredband har äntligen fått upp 
hastigheten. En av föreningens medlemmar 
hjälpte Banhof att hitta felet, stort tack! 

Ett servicearbete gör att bredbandet kommer 
att vara ur funktion den 3:e april klockan 
08.00-09.00.  

SOLCELLER 

Föreningen har investerat i solceller! Dessa 
kommer monteras på taket ovanför 
trappuppgång 3A till 5D. Anläggningen 
kommer att producera 160 MWh el per år, 
vilket motsvarar ca 15% av förbrukningen. 

Installationen kommer att påbörjas under 
maj och beräknas ta 2 veckor. Boende som 
blir berörda av installationen kommer att få 
ytterligare information.  

30-ÅRS JUBILEUM 

Vår lokalvårdare Ann-Louise Wollbrin hade i 
januari varit anställd hos Tunahus i 30 år! 
Styrelsen har uppmärksammat detta och 
tackat för hennes goda och långa 
arbetsinsats med att överlämna blommor 
och ett presentkort.  

FÖRENINGSSTÄMMA 

Datum för nästa föreningsstämma är 21 maj 
2019. Inbjudan och årsredovisning delas ut 
till alla lägenheter. 

 

KOD TILL TVÄTTBOKNING 

Den kod som behövs för att boka tvättid med 
det elektroniska systemet finns på ett 
informationsblad som delats ut till alla 
lägenheter. Om du behöver en ny kod ber vi 
dig kontakta fastighetsskötaren via HSB 
felanmälan.  

CYKELPARKERING 

Under mars har cyklar som inte är i bruk 
städats bort från cykelställ och -källare.  Vi 
påminner om att cyklar, särskilt lånecyklar/ 
elsparkcyklar, inte får stå på trottoar och 
gångstigar. Hjälp oss få in allt på två hjul i 
cykelställen.    

KONTAKTINFORMATION 

Ange ditt tresiffriga lägenhetsnummer vid 
kontakt: 

Vår förvaltare på HSB är Julia Ivanovski. Hon 
nås på 046-210 84 00 eller 
julia.ivanovski@hsb.se 

För att komma i kontakt med fastighets-
skötare ring 046-210 85 00. Du kommer då 
till HSB:s felanmälan. Här kan du rapportera 
fel, boka övernattningsrummet eller be att bli 
uppringd av fastighetsskötaren. Du kan även 
felanmäla via  

 https://www.hsb.se/skane/felanmalan/ 

 

Om du har synpunkter till styrelsen så skicka 
gärna mail till styrelsen@tunahus.se  

Föreningens kontor och brevlåda hittar du i 
källarplan i trappa 3E. 

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen, Brf Tunahus 
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