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Kommunchefen har dragit sig tillbaka men
Mellbo består och utvecklas fortsatt i takt med
kommunens mål. Nya
Järven är snart fulltecknad med bland annat tre
familjer från andra städer
och orter som nu kommer att bli Mellerudsbor.
Tillsammans med bolagets styrelse tittar vi
framåt, på möjligheter till
fler bostäder, var de bör
placeras, storlek på lägenheter, målgrupp och
utformning, fast kanske
framförallt hur vi får ut
den bästa boendekomforten till lägsta pris.
Vi har de senaste åren
studerat olika byggpro-

jekt runt omkring i länet,
nu senast i maj besöktes
det s.k. kombohuset i
Bengtsfors. Fler prefabricerade lösningar finns nu
på marknaden. Samtidigt
vet vi också att kommunen med dess närområde
hyser hög kompetens
inom byggande till rimligt
pris i konkurrens.

arbetsmarknaden. Det
minskar också antalet
annonserade hyresobjekt.

Vår bostadskö fortsätter
att växa och antalet lediga lägenheter är få. Vi
har en utmaning att
kunna tillfredsställa
många önskemål. Bolagets styrelse införde möjligheten till näringslivsförtur förra hösten. En
förtur som skall underlätta för alla kategorier
att etablera sig fast på

Låter det negativt? Tvärtom ett högst positivt
problem som bara triggar
en VD att hitta bra lösningar för framtiden.

Varför bygger vi då inte
ännu mer. Jo, helt enkelt
för att det måste finnas
de som har råd att bo i
en nyproducerad lägenhet, där hyran oftast blir
närmare 50% högre än i
vårt gamla bestånd.

Ha det så gott i sommar,
vi kanske ses i svampskogen.
Hans Wikström
VD

Ansiktslyft på Melleruds entré

Ett första steg att lysa
upp tillvaron för fler i
Mellerud. Var inte oroliga,
det finns tulpanlökar kvar
också till våren!

Nästan alla passerar vårt
hus Huldran på Nygatan
när de skall in till torget
och handla.
De gamla rosorna trivdes
inte i skuggan av huset
mot norr. De har nu ersatts av en varierad rabatt med perenner, väx-

ter som återkommer år
efter år med olika blomningstider, vissa även
vintergröna.
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Hänt under våren
Tre fastigheter har under
våren fått ny ventilation.
Under hösten står ytterligare två på tur. Efter
rensningen av kanaler på
Nygatan 1 och Kapellgatan 3 är det dags att
handla upp ny ventilation
även här, så att de som
endast har självdrag eller
för dåliga fläktar får nya i
bad och kök. Hittar vi
bara en villig entreprenör
så beräknar vi att starta
redan under hösten.
Södra Åsen fick under
våren äntligen sina efterlängtade dörrar till de

kalla trapphusen. Återstår bara lite efterarbete
med de nya fläktarna på
trapphusen som skall
hålla dem frostfria i fortsättningen.
Hyresgästerna på Lövåsvägen i Dals Rostock har
fått nya treglasfönster
installerade. Ett snabbt
och smidigt byte trots en
vår med växlande väderlek.
Radhusen på Karolinervägen har alla fått egna
plattbelagda uteplatser

på ”sina” tomter, omgärdade av snygga och underhållsfria staket.
Varje vår besiktar vi utemiljöer tillsammans med
kommunens parkenhet
som sköter de gröna anläggningarna.
Anmärkningar noteras
och åtgärdas samtidigt
som man tillsammans gör
upp en årlig handlingsplan, med prioriteringar.
Vardagsproblematik,
rensa kajbon ur stuprör!

Brandtillbud vid laddning

Vi har haft tur! Vid ett
par tillfällen kunde vi och
våra hyresgäster drabbats av en riktig eldsvåda. Vi vill därför uppmärksamma er som skaffat så kallade Hoverboards.

Vissa kan ta eld genom
överhettning vid laddning. Har ni en Hoverboard kolla om den finns
på svarta listan över de
som inte får säljas och
ladda aldrig när ni inte är
hemma.
Även datorer, surfplattor
och vissa mobiler kan
antändas vid laddning, så
tänk på var och när ni
laddar!

Prutläge på Dansbanan
Två lägenheter till har
sålts på Dansbanan, med
inflyttning nu i juni.
Det finns fortfarande
några billiga lägenheter kvar som är till salu
i Åsensbruk.
För närvarande finns
två nyrenoverade tvåor
på Mellbo´s hemsida.
Dessa har helt nya
badrum som standard.

Ytterligare en tvåa kommer ut inom kort, där det

finns möjlighet att påverka materialval innan

den renoveras. Allt från
val av golv till utrustning
i bad och kök kan väljas utifrån ett överenskommet pris.
Alternativt att man köper den helt orenoverad som den är till ett
mycket förmånligt pris.
Sen gör man jobbet
själv och får den helt i
eget tycke och smak.
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Nya Järven snart fullt
Husen på Järven har hittat sin utvändiga form.
När taken nu är på plats
är det snart dags för fasadklädseln också. Sedan
återstår ”bara” invändiga
arbeten.
Efterfrågan har varit stor
och när detta skrivs finns
endast tre lägenheter
kvar att hyra ut när bygget kommit halvvägs.
Den som tecknar sig före
semestern har fortfa-

rande möjligheten att
påverka vissa materialval
i sin blivande lägenhet.
Inflyttning är planerad till
1 dec 2017 om allt fortsätter planenligt. Hyrorna, som är satta efter
förhandling med Hyresgästföreningen, fördelar
sig enligt följande:
Lgh 2 rum och kök, 42
kvm – 5 240 kr/månad
(samtliga uthyrda)

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
Mer information, ritningar, 3D-illustration mm
finns på vår hemsida.
Ventilationssystemet innan
det göms helt och hållet i
lösullsisolering på vinden

Närbergvärme
Hyresgästenkät
2017
Inom kort utför företaget ResearchOne
vår hyresgästundersökning via telefon till
er. Enkäten kommer
också att finnas på
vår hemsida på flera
språk.

Kommunen ligger i vad
gäller att ersätta oljeeldning i sina fastigheter.
Fjärrvärmen byggs ut i
Melleruds tätort där vi
kommer att koppla på
nya Järven efter sommaren när de är klara.

källa. I stället blir det en
pelletspanna.

I Dals Rostock kommer kommunen att
ersätta det gamla närvärmenätet som har
Karolinerskolans oljepanna som värme-

Mellbo kommer samtidigt
att fortsätta satsningen på
bergvärme. En prisvärd och energisnål
värmekälla, nära oss
med liten egeninsats
för drift och underhåll.
Upphandling sker nu
för Karolinervägen 28
-50 med en förväntad
byggstart efter sommaren om prisbilden
är riktig.

Gårdsmiljöer omvandlas
Gårdsprojekten på Klippvägen 8 i Åsensbruk och
Storgatan 35-37 i Mellerud är nu färdigprojekterade och första byggmötet hålls i juni.
Inga fysiska arbeten med
grävning eller dylikt kommer att ske under sommarsemestern, byggstart
blir i augusti med ett färdigställande detta år. Det
blir plats för lek, växter,
cyklar, grill och gott om
sittplatser att bara njuta
på.

Efter sommaren kommer
nyplanteringar också att
ske utanför Älvans Café,
en grönskande oas för
besökare och hyresgäster
i huset över en fika i söderläge.
Det får bli första steget i
en framtida omvandling
av hela kvarteret Älvan.
Dess gård har en stor
potential att bli en viktig
samlingspunkt för boende, avskilt från gatans
larm.

Perenner
(av latin. per för/
genom, annus år)
är fleråriga örtartade växter som
vissnar ner på vintern och börjar
växa igen på våren.
Åldern tog ut sin rätt på dessa
träd i våras - vila i frid!

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
Telefon, växel

Måndag– Fredag
Måndag-Torsdag
Fredag

Lunchstängt
Midsommar
Semester

10.00
08.00
08.00
12.00

-

15.00
16.15
15.00
13.00

Torsdag 22 juni
08.00 - 12.00
Midsommarafton stängt
10-21 juli
kontoret stängt
(vi nås via jourtelefon)

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:

