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Mellbobladet
- nyheter för oss som bor och verkar hos MellerudsBostäder

Ett hett år på klotet och snö i mars
En bra bit in på det nya
året, men snön hänger
kvar. Skillnad mot 8 mars
i fjol, rekord +18,7 i Sverige!
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Vi kan se tillbaka på ett
bra 2015. Både rent ekonomiskt men framförallt
på underhållssidan. Istället för utdragna hyresförhandlingar, har vi kunnat
arbeta vidare med vår
plan, tack vare vårt tvåårsavtal med hyresgästföreningen.
Visst finns det mycket
kvar att göra och mer

tillkommer i en tillsynes
oavbruten tidvattenvåg.
Men mycket av våra satsningar idag banar för en
lugnare framtid, när det
kärvar till och lägenheter
igen börjar stå tomma.
För det är vårt enda
”bekymmer”. Att inte
kunna erbjuda alla som
behöver en lägenhet.

Nya lägenheter innebär
rörelse på bostadsmarknaden, flytt och i slutändan lägenheter som frigörs för behövande.
Det är vad Mellerud behöver med sitt mål att
locka hit företag och växa
med tiden.
Hans Wikström
VD

Det är en av anledningarna till att vår ägare kommunen och bolagets styrelse nu är överens om
att det är dags att sätta
spaden i jorden.

Störande !?
Blir du störd nattetid
eller efter kl 22 fram till
kl 6, så kontaktar du
vår störningsjour och
kommer till Securitas.
Det kostar inget för dig
och du kan vara anonym. Många har kvar
det gamla numret, men
det som gäller idag är:

010-470 53 10
(klipp ut och spara)

Djärv plan för kvarteret Järven
Ny börjar det äntligen
hända saker och ting.
Som ni kanske läst i Mellerudsnyheter har Mellbo
beslutat påbörja projekteringen av nya hyresrätter i kvarteret Järven, på
ödetomten intill våra hus
på Långgatan 32-34. Om
byggnadsnämnden säger

ja och vi får ihop hyreskalkylen kan det bli två
bostadshus i 2 plan med
uteplatser och balkonger i
söder och västerläge. Vi
skissar för närvarande på
en lösning med totalt 24
lägenheter, lika fördelade
på 1, 2 och 3 rum med
kök. Det återstår lite rit-

arbete samt utredningar
kring geoteknik, buller
och värmeförsörjning innan vi vet mer. Om allt
går bra och intresse
finns, så kan vi kanske
gå ut med bokningslista redan i sommar.
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Ekonomin 2015 - hur gick det?
Efter förluståret 2014 på
2,4 miljoner (pga nedskrivningskrav på två
fastigheter), vände 2015
till en vinst på 4 miljoner.
Dock går det inte att
jämföra de båda årens
resultat då bolaget bytt

regelverk och gått över
till K3 under året som
gick.
En huvudorsak till det
goda resultatet är att
kostnaderna för avskrivningar 2015 har minskat

avsevärt med anledning
av K3. Samtidigt har vi
kunnat fortsätta satsningen på underhåll av
fastigheter och göra investeringar för framtiden.

DAGS ATT FIMPA RÄTT !

Vad blev gjort förra året?
2015 blev ett år som kännetecknas av ett lyft på
underhållssidan. Drygt 13
miljoner har satsats under
året, varav ca 4 på tyngre
investeringar såsom ombyggnad av ventilationen
på Älvans servicehus och i
många lägenheter. Älvans
balkonger mot gatan liksom Kärragatans kunde
totalrenoveras och säkras
för framtiden. Apotekshuset fick äntligen sin eftertraktade hissrenovering,
så nära ny som det bara
går. Röda radhuset fick
nytt yttertak, plåtarbeten
och tak över källarnedgångar. På Storgatan 3537 och Långgatan 49-51
fick man nya säkerhetsdörrar till lägenheterna.

i våra källargångar.
Våra fantastiska fastighetsskötare och entreprenörer hade närmare 3000
utryckningar för att hjälpa
er hyresgäster via vår service med felanmälan. Och
då finns nog inte alla småsaker med, som t.ex. byte
av lampa i fläkten eller en
säkring som sitter högt. En
liten sak för oss men
ibland mycket svårt att
ordna för äldre hyresgäster.
Våra egna hantverkare
har, förutom målningsjobb
och snickerijobb utomhus
och i allmänna utrymmen
inne, hunnit med ca 500
olika underhållsarbeten
under året. Mestadels re-

Vi brukar inte tjata och lägga ut pekpinnar i detta blad,
men då många hyresgäster hör av sig till oss vill vi bara
vidareförmedla hur majoriteten upplever det. Det är att
betrakta som nedskräpning att slänga ut cigarettfimpar
från balkongen eller vid trapphusentrén. Det innebär
mycket mer arbete och i slutändan kostnader för att
plocka fimpar från marken. Pengar som skulle kunna användas till nya utemöbler eller en kvartersgrill istället.
Askkoppar överallt är en lösning men de skall också tömmas av någon regelbundet, vilket inte görs gratis. Så vi
behöver hjälpas åt och se till att det ser fint och prydligt
ut så alla trivs.

Projekt under upphandling
Underhållsprojekten har vuxit i antal och storlek de
senaste åren. Det innebär att fler måste handlas upp
genom anbudsförfarande, vilket kan ta tid ibland.
Just nu projekterar vi flera projekt och har börjat ta
in priser på ett antal för start under våren, när den
nu kommer!? De projekt som ligger närmast i tid är
bland annat:

 Nya säkerhetsdörrar och postboxar till lägenheter på
Backegatan 13 C-E och Kärragatan 23 A-D.

 Byte av portlåssystem på Backegatan och till dess
tvättstuga.

 Renovering av tvättstuga på Kärragatan och
Bringsrovägen.

 Renovering av balkonger på Bergsgatan 2.
 Byte av ytterdörrar på Karolinervägen i Dals Rostock.

Tvättstugan på Karolinervägen, Gamla vägen och i
Södra Åsen har renoverats, med bl.a. klinkergolv
och byte av vissa maskiner. När regnet strilade på
utsidan passade vi på att
påbörja målningsarbetena

novering av lägenheter
med tapetsering, målning,
nya kök och badrum.

Hur vore det att kunna boka tvättstugan från TV-soffan via internet i din
mobil eller dator?

Vi rullar vidare längs vår
utstakade femårsplan.

Dessutom utan att någon annan kommer in i tvättstugan när du bokat!

Avanti! Vi avancerar!
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Trivsammare utemiljö i Åsensbruk
Södra Åsen blir först ut i
år att få lite trivsammare
utemiljö med lekmöjligheter, speciellt för de
mindre barnen.
Gungor skall bytas ut
med mjukt underlag.
Platsen kompletteras med
gungdjur och en lekbuss.
Vid parkeringen planerar
vi att göra en mindre
bollplan med nät och fot-

bollsmål. Redan i maj
kommer Håfreströms Idrottsförening (HIF) att
starta fotbollsskola för
ungdomar i Åsen och
Håverud.
Sedan har vi fotbollsplanen mittemot föreningshuset vid Brf Dansbanan
som alla kan använda för
spontanidrott, fotboll,
brännboll eller bara en
picknick i det gröna.

Hänt sen sist?
Årets första vintermånader har inneburit en uppryckning i våra lägenheter. Lägenhetsunderhållet,
med våra målare, mattläggare och snickare, arbetar för högtryck. Utomhusjobben ligger och vän-

Kvarteret Järven placering av nya hus

Bostadskön och uthyrning
tar på snösmältning och
värme. Under tiden fräschar vi upp källare.
Dessutom har vi fått två
nya butiker. Ett konditori
i Åsensbruk och en matbutik i Bibliotekshuset.

Den snabbt växande bostadskön i Mellerud, ja i
hela Sverige, ställer allt
högre krav på bostadsbolag som Mellbo.
Vi har påbörjat ett arbete
med att lägga ut kön på
internet via vår hemsida.
Förhoppningen är att det
skall vara klart till sommaren.
Det blir en marknadsplats
för bostadssökande i Mellerud där man själv kan

lägga in uppgifter, få erbjudande och göra intresseanmälningar. Nuvarande köplats kommer då
att omvandlas till köpoäng baserat på hur
många dagar man totalt
sett stått i vår bostadskö.

Kommer tid,
kommer råd
Svenskt ordspråk

Dansbanan växer
Bostadsrättsföreningen
Dansbanan har haft ett
bra år. Kanske inte rent
ekonomiskt då man har
satsat en hel del pengar
på att sätta in ny ventilation i lägenheterna.
Men däremot har föreningen fått en kraftig
tillökning av bostadsrättshetsägare. Totalt 19
köpare har nu satsat på
Åsensbruk för sitt framtida boende till en låg
totalkostnad, speciellt
med dagens låga ränteläge.

För närvarande finns bara
en, helt nyrenoverad,
lägenhet till salu och den
går snabbt när vårkänslorna spirar. Föreningen
har handlat upp takarbeten för att säkra husen
mot framtida läckage.
Man har under vintern
också satsat på ett nytt
styrsystem för värme
liknande det som finns
hos Mellbo. Allt för att
hålla nere framtida kostnadsökningar på energisidan och få ett bättre inomhusklimat.

Vi hittar
hem
till dig!

Kontakt
Besöksadress
Postadress
E-post
Telefon
Jour

Storgatan 26, Mellerud
Box 34, 464 21 Mellerud
mellbo@mellerud.se
0530-36080
070-360 80 23

Kontor öppet Måndag– Fredag
Telefon, växel Måndag-Torsdag
Fredag
Lunchstängt

10.00
08.00
08.00
12.00

-

15.00
16.15
15.00
13.00

Helgtider

08.00
08.00
08.00
08.00

-

12.00
12.00
12.00
12.00

Påsk
Valborg
Kr HFD
Nat dag

24 mars
30 april
4 maj
5 juni

AB Melleruds Bostäder är ett kommunalt helägt allmännyttigt
bostadsbolag i Melleruds kommun. Vi har lägenheter från 1-6
rum och kök i Mellerud, Dals Rostock och Åsensbruk, totalt 710
lägenheter för närvarande.
Bolaget förvaltar också lokaler för kontor, butik och förråd på
närmare 10 000 m2 . I Åsensbruk finns fortfarande några prisvärda bostadsrätter till salu.
För mer information om våra bostadsrätter, lägenheter och lokaler, se vår hemsida, eller ring vårt kontor.

Ni hittar vår hemsida på
www.mellbo.se

De sista radonmätningarna nu klara
Under vintern har vi avslutat vårt program för
radonmätning i lägenheter. Nu har alla hus kontrollerats och brev har
gått ut till de som inte
hade förhöjda radonvärden.
Vi har nu tagit fram en
åtgärdsplan för de hus
som hade värden som
överskred gränsvärdet.
Planen omfattar följande
fastigheter och delar:

 Sätern, Storgatan 3537, där fläktar saknas i
en del lägenheter eller
startas av de som bor i
lägenheterna.

 Södra Åsen, där de
flesta lägenheter bara
har självdrag.

 Gamla vägen i Åsensbruk, där ventilationen
är för dålig i de små
lägenheterna.

Lösningen är att förse
samtliga lägenheter med
fläktar i bad och kök, så
att man får en ständig
och jämn luftomsättning.
Vilket också ger mindre
fukt och problem med
kondens i lägenheterna.
Vi kommer därför att inventera alla dessa lägenheter under våren, för att
ta fram ett anbudsunderlag till entreprenörerna.

Nya badrumsfläktar på gång !

Alla tiders hantverk
Nya ansikten hos Mellbo
Vår hemsida hinner inte riktigt med att visa upp vår
hela styrka och då tänker jag på ny personal. Först
har vi vår målare Robin Nilsson som fick fast jobbredan förra året och varit hos oss som lärling tidigare Sedan finns Adel Mohammednur hos oss på
kontoret på förmiddagarna. Sist men inte minst, så
kom Malin Ulldal till oss i mitten av februari för att
hjälpa till på ekonomisidan.

