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Vi får se om det nya
mottot för kommunen blir
”Snabba bud i Mellerud”.
Bygglovet är inlämnat för
beslut under juni på vår
satsning på 24 nya lägenheter i Mellerud, 11 år
sedan sist!

plats och fler parkeringar
skapade. Allt utifrån önskemål från de boende
efter ett välbesökt bostadsmöte, som också
mynnade ut i skapandet
av en lokal trivselgrupp i
området. Väldigt positivt!

Men vi vilar inte på hanen
för det. I bladet kan ni
läsa om flera större underhållsprojekt som drar
igång i sommar och fortsätter under hösten.

Måndag den 13 juni öppnar vi vår nya fräscha
hemsida. Vår målsättning
är att den skall bli en viktig länk till er hyresgäster.
Nu kan vi lättare och
snabbare lägga ut nyheter
och viktig information.
Men, infobladet blir kvar
tack vare er respons på

Tillsammans med er hyresgäster jobbar vi vidare
med utemiljöerna. Bollplanen i Södra Åsen är på

det vi skriver och berättar.
Har ni förslag på innehåll
så hör av er. Vi är öppna
för allt, nästan!
Med hemsidan lanseras
också det nya systemet
för bostadskön. Alla som
står i kön idag har fått
egen information om
detta och hur man gör.
Till sist ett hett tips!
Hoppa över tändvätskan
och skaffa en el-tändare
till grillen istället. Mer
miljövänligt och mindre
brandrisk.
Hans Wikström
VD

Trivsamma uteplatser i Rostock
Mellbo fortsätter sin
satsning på trivselskapande åtgärder.
Nästa etapp blir
radhusen på Karolinervägen.
Förutom en allmän
upprustning av husen med ytterdörrar, skärmtak och
reparation av trappor,
kommer vi att tillsammans med hyresgästerna
och HGF hitta en form för

som besökte informationsmötet i
maj slöt upp
bakom idén.

en ”egen” tomt till radhusen längs med gatan.
Förslag finns framtagna
och en majoritet av de

Redan efter semestern monteras
nya skärmar mellan entréerna till
smålägenheterna på nedre
sidan av husen.
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Ny hemsida med egna sidor
Måndag den 13 juni växlar Mellbo in på ett nytt
spår. En mer användarvänlig hemsida är vår
förhoppning, anpassad till
dagens mobila användare.

hos oss i bostadskön till
poäng. För detta krävs
att var och en, även de
som stått i kö sedan
länge, registrerar sig via

hemsidan på nytt under
2016.

Mellerud och oss på
Mellbo.

Detsamma gäller för nya
sökande som vill flytta till

När det sedan dyker upp
ett objekt som motsvarar
ens önskemål så får man
ett meddelande och kan
se hur många poäng som
krävs för att komma på
visning.

Nytt blir även ”Mina sidor” där alla hyresgäster
kan administrera sina
uppgifter själv och även
lättsamt göra intresseanmälan på lägenhet.

Den som inte har en egen
dator kan med fördel använda kommunens dator
på biblioteket eller medborgarkontoret. Eller
kanske ett bra tillfälle att
återknyta kontakten med
barnbarn och bekanta.

Det gamla systemet med
köplats försvinner. Istället omvandlas det totala
antalet dagar man stått

Nyhandlat
En del upphandlingar har
dragit ut på tiden men nu
är det högsäsong för
start av flera projekt.

novering av balkongerna
på Bergsgatan 2.

I sommarvärmen kommer Rörtjänst att injustera värmesystem och
byta termostatventiler i
alla lägenheter på Gården
och Sätern.

Samtidigt drar vi igång
med renovering av avloppsrör på Storgatan 3537, så kallad relining. En
invändig plastning av de
gamla rören så att hyresgästerna kan bo kvar när
arbetet görs.

Efter semestern startar
BJ-Bygg arbetet med re-

LE-gruppen har fått uppdraget att byta lägen-

hetsdörrar på Kärragatan
och Backegatan 13 C-E.
Dessa hus får också nytt
system med porttelefon
och tvättstugebokning.
Mer information om respektive projekt kommer
att gå ut direkt till de boende som berörs.

Bygglov sökt för kvarteret Järven !
Mellbo har lämnat in
bygglovsansökan för 24
nya lägenheter på kvarteret Järven. Det är 2:or
och 3:or från 42-79
kvadratmeter, alla med
stor balkong eller uteplats och hiss.
Går det planenligt kan
det tänkas att bygget
startar redan i höst.
Bil & Motors gamla ödetomt får
därmed nytt liv och nya invånare.

Mellbobladet

Infoblad nr 2-2016

Sida 3

Veckans uppercut - en sopa för mycket
Måndagar är ingen trevlig
syn runt vissa fastigheter. Överfyllda sopkärl där
kajor och måsar kalasar
på helgens rester.
Vi har utökat antal soptunnor och även satt ut
större kärl. Men vi behöver också er hjälp.
Först med att sortera ut
matresterna och lägga
dem i det bruna kärlet.
Sen att inte lägga allt i

ett kärl. Det finns som
regel något kärl som inte
är helt fullt. Detta under
förutsättning att man inte
slänger skrymmande kartonger som fyller ett kärl
direkt.
Hjälps vi åt så behövs
inte alla extrainsatser
från vår personal, kommunen och sophämtarna.
Extrainsatser som så
småningom hamnar på
hyran, tyvärr.

Ansiktslyft ?
Till midsommar går vår
fastighetsansvarige Leif
Persson i pension efter
mer än 10 år hos Mellbo.
En glad gubbe på kontoret och med en kompetens som det blir svårt
att ersätta.
Leif efterträds av Sören
Asklund, Mellerudsbo
som redan tjuvstartat lite
parallellt med Leif. Sören
kommer närmast från
Artic Paper i Munkedal.

Brandfara !

Vår fastighetsskötare i
Dals Rostock och tillika
golvläggare, Peter Callh,

har valt att lämna oss för
att satsa vidare på sin
egen framtid. En viktig
tillgång, uppskattad av
såväl arbetskamrater
som företaget, som tar
nästa steg.
Jörgen Bergh blir vår resursförstärkning på fastighetssidan i Dals Rostock tillsvidare.
Alla vi på Mellbo vill tacka
dem för deras år hos oss
och önska dem lycka till
med sitt fortsatta arbete
respektive en lång och
skön ledighet.

Sommar och grilltider!
Varje år brukar vi påminna om att det inte är
tillåtet att grilla på balkongen, om man inte har
el-grill.
Vad många kanske inte
tänker på är att olyckan
lätt kan vara framme när
man grillar utomhus eller
på sin egen uteplats. Så
ställ grillen på behörigt
avstånd från träfasader
och aldrig under en ovanliggande balkong i trä.
Att grilla tillsammans hör
sommaren till, men ta
hänsyn till grannens
öppna fönster och tvätt
på torkstrecket.

Före

P

å Norra Kungsgatan 27-29 har
de gamla trapphusen fått sig en ordentlig ansiktslyftning. Nytt
material på trapporna i
två färger som underlättar för synsvaga, nya
barnsäkra räcken och
doften av nymålat!

Efter

Vi hittar
hem
till dig!

Kontakt
Besöksadress
Postadress
E-post
Telefon, växel
Jourtelefon

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
Midsommar

Semester

10.00
08.00
08.00
12.00

-

15.00
16.15
15.00
13.00

Torsdag 23 juni
08.00 - 12.00
Midsommarafton
stängt
11-22 juli
kontoret

AB MellerudsBostäder 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 ett antal
prisvärda bostadsrätter till salu.
För mer information om våra bostadsrätter, lägenheter och
lokaler, se vår hemsida, eller ring vårt kontor.

Ni hittar oss på nätet!
www.mellbo.se
Dalslandskrysset (lämna in ditt svar före 1 augusti, tre först öppnade med rätt svar får trisslotter)
Namn:

Telefon:

