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SOLCELLER 

Så kom monteringen av solcellerna helt 

plötsligt i gång! Arbetet var ursprungligen 

planerat till maj månad, vilket informerades 

om i förra Tunabladet, och leverantören har 

förklarat förseningen med brist på solpaneler 

från fabrik. 

Arbetet på det tak där de jobbar nu beräknas 

vara klart i månadsskiftet 

september/oktober. För närvarande finns det 

inget planerat arbete på helgerna eller efter 

kl. 18 på vardagarna. 

 

ASBEST 

Asbest är konstaterat i limmet till de 

linoleumgolv och badrumsmattor som är 

original i lägenheterna.  Detta är inte farligt 

så länge det hålls intakt men om golvet ska 

plockas bort/göras åverkan på krävs 

fackmannamässig sanering. Om ni vid 

renovering misstänker att det finns asbest så 

beställ en asbestanalys och meddela 

styrelsen. 

Asbest finns även i skivorna på 

balkongväggarna. Se därför till att inte borra 

eller liknande i skivorna. 

 

TVÄTTBOKNING 

Om du behöver ny kod till tvättbokningen ber 

vi dig att vända dig till HSB:s felanmälan. 

 

FÖRVALTARE 

Isabella Östlund som varit vikarierande 

förvaltare på HSB under sommaren blir nu 

vår ordinarie. Förvaltaren kan svara på frågor 

om din lägenhet, avgifter, störningar, kötider 

till parkering o.s.v. Kontakta Isabella på tel: 

046–210 84 39 eller via mail: 

isabella.ostlund@hsb.se  

 

FÖRMÅNER OCH RABATTER HOS HSB 

Som HSB-medlem har du tillgång till 

medlemserbjudanden. Kolla in 

https://www.hsb.se/skane/medlem/privatpe

rson/medlemserbjudanden/ för att se 

medlemserbjudanden. 

 

SOPOR 

Ett stycke om hur vi ska slänga vårt avfall 

återkommer i varje Tunablad. Liksom huset 

är våra sopor något vi ansvarar (och betalar) 

för tillsammans. Det finns mer information 

om hur vi sorterar avfall i äldre Tunablad på 

hemsidan, men tre åtgärder som betyder 

mycket är: 

• Större sopor slängs i containern på 

baksidan (nyckel till entrédörr passar) 

• Vik/pressa/stampa ihop kartonger från 

hushållsavfallet 

• Ställ ingenting på marken 
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KONTAKTINFORMATION 

Ange ditt tresiffriga lägenhetsnummer vid 

kontakt. 

Vår förvaltare på HSB är Isabella Östlund. 

Hon nås på 046-210 84 39 eller 

isabella.ostlund@hsb.se  

För att komma i kontakt med 

fastighetsskötare, 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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