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Mellbobladet
- nyheter för oss som bor och verkar hos Melleruds Bostäder

Årets snackis !
Äntligen lite vårvärme
och så slog vintern till i
mars. Ingen höjdare för
den som inte gillar att
skotta snö och tycker att
barmark året om är gott
för löprundan.
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Annars är den stora
snackisen (ja, förutom
NK´s stängda dörr en
period) bygget på Järven.
Det sker nya saker varje
dag i ett bra tempo, trots
vinterrusket. Husen börjar ta form och den
gamla ödetomten får
snart nytt liv. Ja, för-

hoppningsvis Mellerud
också för den delen. Befolkningen ökar och nya
företag startas, även om
det sker i lagom Dalsländsk fart.
Mellbo vilar inte heller på
hanen. Det ena projektet
avlöser det andra, även
under vintern. Nu senast
kunde vi sätta staket i
Dals Rostock, precis innan snöfallet häromdagen.
Men både vi och bönderna börjar nu längta efter
vårbruket. Vi har två

gårdsprojekt som bara
väntar på att tjälen skall
ur marken. Ambitionen är
sedan att fortsätta och
lägga upp en plan för fler
fastigheter. När sommaren är här vill man kunna
lufta både ben, tankar
och kanske åsikter med
någon granne……
Vi ses säkert någonstans,
runt en husknut eller i din
lägenhet i samband med
något utredningsarbete.
Hans Wikström
VD

Nya bostadsgårdar - 3
integrationsprojekt
Det analoga TVnätet släcks ner

3

Trivselgrupp ?
Hyresgäster i Åsen och
Rostock har i varsitt
bostadsområde bildat
trivselgrupper. Mellbo
bidrar med vissa medel
för olika projekt i områdena. Gruppen håller
kontakt med övriga hyresgäster och kommer
med trivselskapande
idéer. Ni med? Ring
kontoret:

0530 - 360 80 eller
E-posta:
mellbo@mellerud.se

Nya medlemmar i Brf Dansbanan
Ytterligare två lägenheter
har hittat nya köpare på
Dansbanan, med inflyttning 1 respektive 31
mars. Vi har fortfarande
några billiga lägenheter
till salu i Åsensbruk. För
närvarande finns tre nyrenoverade tvåor på
Mellbo´s hemsida.

Föreningen har precis
haft sin årliga stämma
med genomgång av ekonomi och det gångna
årets arbeten med husen.
Ny styrelseledamot är
Thomas Hagman som
efterträder Camilla
Berglöv-Hermansson.
Föreningen har tidigare
satt in ny ventilation, re-

noverat balkonger och
förfinat styrningen av
värmesystemet. Under
våren slutförs omläggningen av yttertaken.
Nästa projekt blir troligtvis uppfräschning av
fasader och ytterdörrar.
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Egen täppa är guld värd
En mild och relativt snöfattig vinter har gynnat
våra entreprenörer. Nästan alla staket är uppe nu
på Karolinervägen i Dals
Rostock.

längs gatan och slutför det
sista. Samtliga hyresgäster får ett skötselavtal att
följa efter en överenskommelse med Hyresgästföreningen.

När sommaren närmar sig
ser vi över uteplatserna

Ombyggnaden av de
gamla garagen har börjat.

Här blir nu soprum och
fastighetsförråd. Här skall
man kunna låna handverktyg till sin trädgård,

snöskyffel och gräsklippare.
Psst! Det finns fortfarande en skyddad plats
kvar i de nya garagen.

Året 2016 i backspegeln
Årsredovisningen för 2016
redovisar ett minusresultat för Mellbo på 3,7 miljoner. Det har sin orsak i
den värdering som gjorts
av den sammanslagna
fastigheten Järven, i samband med uppförandet av
nya lägenheter. Mellanskillnaden mellan investeringen och det lägre
marknadsvärdet måste
nämligen enligt revisorerna belasta resultatet för
2016. Bruttoresultatet
utan nedskrivningar hade
annars varit nästan plus 3
miljoner.

ringar som genomförts
under 2016 är bl.a.:



Renovering och utbyggnad av balkonger på
Bergsgatan 2 i Mellerud.



Målning och renovering
av loftgångar på Älvans
servicehus.



Målning av trapphus
med nya räcken på
Norra Kungsgatan 27-29
i Mellerud.



Säkerhetsdörrar till lägenheter på Backegatan
och Kärragatan 23.



Nya garage och utebelysning på Karolinervägen i Dals Rostock.



Byte av ytterdörrar på
Karolinervägen med nya
entrétak och renovering
av trappor.

Vi väntar fortfarande på
att få fiber framdraget till
Backegatan och Kärragatan för att kunna koppla
upp vårt nya system för
portlåsen och tvättstugebokningen.
Underhållet och våra projekt har dock genomförts
enligt plan. Vi lägger nästan hälften, ca 5 miljoner
på lägenhetsunderhåll,
medräknat en ökning av
vattenskador som inträffat
det gångna året. Övriga
större projekt och investe-

Projekt på gång
Våra ventilationsmontörer fortsätter sitt arbete med
att montera fläktar i lägenheter och ordna bättre
ventilation i källare, nu i Södra Åsen. Arbetet är nästan färdigt på Storgatan 35-37, återstår lite i källare
och lokaler. Längre fram väntar motsvarande jobb
på Gamla vägen och Valsvägen i Åsensbruk.
Vecka 11 startar äntligen arbetena med att montera
nya dörrar till trapphusen på Södra Åsen. I samband
med detta har vi bytt ut de gamla källardörrarna till
nya brandklassade. Samtidigt pågår en överbyggnad
av den ena källarentrén vid silon för pellets.
Fönsterbytet på Lövåsvägen i Dals Rostock är upphandlat och väntar bara på lite mildare väder innan
det kan starta upp under våren.
En övergång till bergvärme projekteras nu för Karolinervägen 28-50. De nya värmepumparna kommer
att placeras i gamla pannrummet i röda radhuset.
Framåt sommaren kommer några nya hål att borras
i marken mellan radhusen för att komplettera de
gamla hålen och ge mer värme.
En utredning med förprojektering av stambyten
(vatten och avloppsrör) i lägenheter har också startat. Vi tittar på kvarteret Gården och Backegatan
som de första tänkbara objekten. Husen och rören i
synnerhet är gamla och problem med vattenskador
och stopp i avlopp gör att vi måste skynda på lite.
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Våra sopor och miljön
Våra sopor och vår miljö
hänger ihop. Då tänker vi
inte bara på överfyllda
sopkärl eller soppåsar
som hamnar utanför kärlen. Nej, sopor kan både
återvinnas till kartong
och nya plastsaker, metall smälts ner och blir
armeringsjärn eller ståltråd. Det som inte kan
återvinnas blir till bränsle
i fjärrvärmeverk och vårt

matavfall blir till biogas.
Detta under förutsättning
att vi försöker hjälpas åt
tillsammans.
Hushållens sopor hanteras av kommunen och
deras avtalsentreprenör
Ragnsells, det gäller
också våra fastigheter. Vi
har fått en del påpekanden att det inte sköts
från vår sida, d.v.s. att ni
hyresgäster inte lämnar

era sopor på rätt ställe.
Det finns bra information
att hämta via kommunens
hemsida, sök på ”Avfall”
eller skriv: https://
www.mellerud.se/byggabo-miljo-och-trafik/avfalloch-atervinning/
Vi har satt ihop ett enkelt
blad själva, då det är
krångligt ibland vad som
skall slängas var, inte
minst till många av våra

nya hyresgäster från
andra länder med annan
kultur och lagstiftning.
Bifogar detta infoblad till
alla.
Tänk också på att soppåsar i trapphusen inte
uppskattas av alla grannar, ger dålig lukt, lockar
till sig djur och insekter
och gör det svårare med
trapphusstädningen.

Nya bostadsgårdar som
integrationsprojekt
Projektet med utemiljön
på Klippvägen 8 i Åsensbruk och Storgatan 35-37
i Mellerud har startat. Det
lite svala intresset i början från de boende, får
väl skyllas på årstiden.
Svårt att tänka sig vad
man önskar av sin bostadsgård när termometern kryper under noll
och snön yr runt husknuten.

Fyra träffar har hållits
med diskussioner kring
förslag på hur gården kan
inbjuda till lek, samvaro,
möten och trygghet. När
förslagen väl är fastställda går en anbudsförfrågan på arbetena ut.
Sedan får vi se hur långt
pengarna från det statliga
stödet räcker. Allt skall
dock vara färdigställt till
hösten.

Det analoga TV-nätet
släcks ner
Nu är vi klara med övergången till digital TV i
samtliga lägenheter. Vi
har gjort besiktningar
stickprovsvis i ett antal
lägenheter med lite justeringar därefter.

Sätern
en idéskiss
på den nya
gården

Under övergången har
det gamla analoga systemet också varit i bruk,
men den 31 mars släcks
det ner. Vi har redan påbörjat nedsläckningen av
det gamla i Åsensbruk för
att det inte skall ske
överallt samtidigt. Det är
därför viktigt att ni alla
ser till att ni är uppkopplade på det nya digitala
systemet och drar ur det
gamla.
Det kan fortfarande bli
kortare störningar, när
man byter till snabbare

s.k. switchar i husens
källare. Arbetet som är i
slutskedet, görs för att
öka hastigheten på datatrafiken. I några fastigheter som tidigare saknat
bredband har en nyinstallation påbörjats, så
att man får möjligheter
som alla andra till digitalTV. Information lämnas
ut i varje fastighet när
det sker.
Får ni problem eller önskar tillval av kanalutbud
så kontaktar ni vår leverantör av tjänsten Telia,
via deras kundtjänst på
90 200 i första hand. Det
kan vara långa väntetider
vissa tider. Det går också
att ringa deras felanmälan på 020-240 250, om
ni har problem med er TV
-utrustning.

Kontakt
Besöksadress
Postadress
E-post
Telefon
Jour

Vi hittar
hem
till dig!

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

Helgtider

08.00 - 12.00
08.00 - 12.00
08.00 - 12.00

Påsk
Kr HFD
Nat dag

13 april
24 maj
5 juni

-

15.00
16.15
15.00
13.00

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

JÄRVEN formar sig - teckning pågår!
Bygget går framåt med
fart nu! Grundläggningen
är klar och snart första
våningen på hus A längs
med Långgatan.
Mellbo har haft två möten
med blivande hyresgäster
och informerat om byggprojektets förändringar
till det bättre.
Samtliga lägenheter får
sina balkonger och uteplatser inglasade mot
innergården, ett extrarum på nästan 10 kvm
som ingår i hyran.

Badrummen får nu handdukstork som är ansluten
till värmesystemet. I de
stora sovrummen blir det
en stor garderob med
skjutdörrar och flyttbar
inredning.
Projektering av innergården med planteringar
pågår.
Teckning av lägenheterna
har startat. De sextiotal
som nu finns på intresselistan har fram till 31
mars att bestämma sig
för en lägenhet på Jär-

ven.
För de som tecknar sig
finns också möjligheten
att påverka vissa materialval i kök och bad. Inflyttning är planerad till 1
dec 2017 om allt går enligt planerna.
Hyrorna är satta efter
förhandling med Hyresgästföreningen och fördelar sig enligt följande:
Lgh 2 rum och kök, 42
kvm – 5 240 kr/månad

Lgh 2 rum och kök, 69
kvm – 7 980 kr/månad
Lgh 3 rum och kök, 79
kvm – 8 900 kr/månad
Garage med motorvärmare, 450 kr/ månad
Det är inte för sent att
anmäla sitt intresse till
Mellbo. Än så länge har
inte alla bestämt sig och
valt lägenhet. Men det
gäller att ligga på om man
skall ha en chans att
kunna välja just sin plats i
den framtida oasen.

