
MED RÄTT UNDERHÅLL...
...kan du kapa kostnaderna och samtidigt optimera 
användningen av tvättstugan. Se till att maskinerna är 
funktionella och energisnåla, det sparar både pengar 
och energiförbrukning åt dig som fastighetsägare.

UNDVIK ONÖDIGA DRIFTSSTOPP
Tvättstugan innehåller flertalet dyrbara maskiner, 
vilka används flitigt av de boende. Detta innebär att 
maskinerna och utrymmet slits hårt och behöver ses 
över regelbundet. Ofta är just tvättstugan också en 
stor post i underhålls- och investeringsplanen. 
 För att undvika onödiga driftsstopp kan våra 
servicetekniker erbjuda både underhåll av maskiner 
och planering vid ombyggnad/renovering av tvättstu-
gor. Vi kan hjälpa dig att planera tvättstugorna efter 
dagens behov och även föreslå rätt maskiner. Genom 
lång erfarenhet vet vi hur en tvättstuga planeras på 
bästa sätt för att fylla sitt syfte. 
 

TECKNA ETT SERVICEAVTAL
Med ett förebyggande underhållsavtal för tvättstugan 
håller dina maskiner längre och ger färre driftstör-
ningar. Med ett regelbundet underhåll optimerar 
du såväl maskinernas energiförbrukning som deras 
livslängd.
 Vår servicetekniker utför underhåll av tvättutrust-
ningen och lämnar därefter ett besiktningsprotokoll 
där du även kan se förslag på eventuella åtgärder. 

Serviceteknikern går noggrant igenom varje maskin 
och bedömer status efter ett detaljerat protokoll.  
Återkoppling sker på eventuella förslag på åtgärder 
efter besiktningsprotokoll.
 Teckna ett serviceavtal idag och förläng din tvätt-
stugas livslängd. Och du, välkommen till oss även om 
du inte är medlem i HSB!. 

VAD INGÅR I SERVICEAVTALET?
q Ett till två besök per år med förslag till åtgärder.
q Säkerhetskontroll av maskiner och installationer;  
 till exempel skyddsjordning, signallampor,  
 motorer, termostat, nödstopp, nyckelbrytare.
q Funktionstest; program, vattenmängd, tid och  
 temperatur. Säkerhetskontroll och test av  
 maskinernas funktion.
q Årlig statusbedömning av maskinerna, detaljerat  
 besiktningsprotokoll samt förslag på åtgärder.
q Vid servicebesök ingår enklareåtgärder så som  
 åtdragning av slangklämmor, smörjning av   
 gångjärn, viss invändig rengörning av torktumlare  
 samt kontroll av eventuella läckage och glapp. 
 Innan större reparationer utföres kontaktar vi dig  
 alltid för diskussion och beställning.

TVÄTTSTUGESERVICE
FÖRVALTNINGSTJÄNSTERHSB SKÅNE

OPTIMERA TVÄTTSTUGAN 
OCH KAPA KOSTNADERNA

RING ELLER SKICKA EN INTRESSEANMÄLAN IDAG!

HSB SKÅNE SERVICECENTER I LUND 046-210 84 00
Öppettider för kontoret i Eslöv: mån–fre 10.00–16.00, lunchstängt 12.00–13.00
Postadress: Box 200, 241 23 Eslöv
Besöksadress: Stora Torg 2, Eslöv
info-skane@hsb.se | hsb.se/skane/tjanster | 046-210 84 00


