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Vi önskar er alla en

GOD JUL OCH
ETT GOTT NYTT ÅR!

Nu är det Jul igen..
Ingen jul utan knäck! Men visst kan det vara roligt att variera sig lite?
Knäck med polkagris,
2 dl grädde
2 dl socker
2 dl sirap
2 msk smör
1 dl polkagris, hackad
Koka upp grädde, socker och sirap i en tjockbottnad kastrull. Låt
koka tills temperaturen uppnår 124 grader eller tills knäcken klarar
kulprovet.
Rör sedan ner smöret och polkagris i knäcken.
Häll upp knäcken i formar och låt stelna. Hacka upp lite extra polkagris till
topping om du vill.

recept och bild
från köket.se

JULHÄLSNING
Vintermörkret sänker sig men i
fönstren på Järvens nybyggda hus
lyser det här och var. När inflyttningsrusningen är över hoppas vi
att julstämningen infinner sig. Som
en extra julklapp fick Mellbo besked
häromdagen att Järven 6 kommer
att få ett statligt miljonstöd. Återstår
bara en förhandling med
Hyresgästföreningen för att de
nyinflyttade skall kunna ta del av
detta stöd. Den som väntar får se
vad tomten har i säcken.
För övriga hyresgäster blir det en
mycket måttlig hyreshöjning på
endast 0,7 % för 2018. Detta följer
vårt treåriga avtal och motsvarar
ungefär en trisslott mindre i hushållskassan för en normaltvåa.
Nybygget är ytterligare en liten
milstolpe att anteckna i Mellbo
historiebok. Återstår att se vad som
blir nästa steg i bolagets utveckling.
Idéerna och viljan finns, de skall bara
omsättas i färdiga planer och beslut.
Året som gått har varit hektiskt med
många andra projekt igång förutom nybyggnationen på Järven. De
två gårdsprojekten som blev klara i
november ger nysnön en extra lyster
i skenet av den fina belysningen.
Snart vänder ljuset och när vårvärmen kommer finns det gott om plats
att umgås på för alla.
Jag vill passa på att hälsa alla nya
hyresgäster på Järven välkomna till
Mellbo. Samtidigt vill jag önska både
nya och gamla hyresgäster, personalen på Mellbo och våra
duktiga entreprenörer en riktigt skön
helg med lite tid
över för mys och
avkoppling.
Hans Wikström
VD

Flyttlassen har gått
till Järven

Äntligen!
Så uttryckte sig många av de nya
hyresgästerna när det var dags för
den efterlängtade inflyttningsdagen
den sista november.
Bygget gick över förväntan, tack
vare god kontakt med vädergudarna och en mycket bra insats av vår
totalentreprenör Bertil Johanssons
Bygg. En stor eloge till alla medverkande och underentreprenörer.
Många besökare har vi haft innan
inflyttningen, med överlag positiva
omdömen från såväl kommunala
tjänstemän, politiker som vänner
och bekanta till våra nya
hyresgäster.
Till våren väntar nya planteringar i
takt med försommarvärmen,
möblering av den gemensamma
uteplatsen
tillsammans med utsedda
representanter från de nya husen
och kanske en spontan gårdsfest!

Hänt sen sist
Portlåsen på Kärragatan och
Backegatan kom äntligen på plats
sedan vi fick in eget fibernät i
husen. Detta för att hålla nere de
årliga driftkostnaderna. Detta blir
de första husen med möjlighet att
öppna ytterdörrarna via en programmerbar plastbricka, så kallad
tagg. Samma system tillämpas nu
också till tvättstugorna i dessa
hus. Ingen kan längre dubbelboka
eller ha åtkomst till tvättstugan
när den väl är bokad.
Bergvärmen i Dals Rostock på
Karolinervägen 28-50 är nu i drift
och kommunens ”fjärrvärme” från
skolans oljepanna bortkopplad.
Detta ger oss bra förutsättningar för låga energikostnader för
värme och varmvatten över tid.
Samtidigt borrar vi för att uppgradera och få bättre verkningsgrad
på vår gamla bergvärmeanläggning på Bringsrovägen. Dals Rostock är nu vårt mest bergvärmetäta område. Kvar är bara två hus
med direktel och kallhyra. Förslag
finns men framtiden får utvisa om
och när det sker en övergång till
vattenburet system.

Omvandlingen av gårdarna på Storgatan 35-37
i Mellerud samt Klippvägen 8 i Åsensbruk är
färdigställda, besiktade och godkända. Den stora
skillnaden för tillfället i mörkertider är ljussättningen. Båda gårdarna har nya lekredskap för
barnen, planteringar som kommer att spira till
sommaren och gott om plats för våra nya utemöbler som kommer ut när vintern gett sig av
för gott. Vi hoppas på många sköna sommardagar för de boende och grannboende hos Mellbo.

Var rädd om dig och dina grannar
Levande ljus lyser upp årets mörkaste månader och sprider fin stämning, inte minst under julen.
Men var rädd om dig och dina grannar - kom ihåg att släcka ljusen. Passa också på att kontrollera så att lägenhetens brandvarnare fungerar, om inte, gör en felanmälan enkelt via vår hemsida,
www.mellbo.se eller ring oss på kontoret, 0530-360 80.

Om det börjar brinna:
RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK
Lär mer på www.dinsakerhet.se/sakrare-hemma/brand-och-eld/sa-slacker-du-en-brand/

På gång nästa år
Hissrenoveringen av bibliotekshuset ligger ute för anbudsräkning med en upphandling av
entreprenör i januari. Arbetet väntas pågå några intensiva veckor under våren. Beroende
på anbuden kommer vi att välja typ av hiss, men det lutar idag mot ett byte till en helt ny
hiss i det gamla hisschaktet.
Fram på försommaren kommer våra målare också att titta över dörrar och fönster mot
loftgångarna.
Den efterlängtade ombyggnaden av ventilationen i lägenheterna på Nygatan 1 och
Kapellgatan 3 är nu tilldelad en entreprenör. De kommer att starta med inventering av
status i lägenheterna under januari-februari. Allt arbete skall sedan vara klart i god tid
före sommaren.
Framåt försommaren kommer ”gamla” Järven (Långgatan 32-34) att fräschas upp.
Vi tvättar tak och fasader, ser över målningsbehov med en färgskala som lite grann
matchar de nya husen på Järven.
Vi kommer vidare se över behovet av att byta ytterdörrar, lägenhetsdörrar och
porttelefoni i våra hus. Turordning och tider ej ännu bestämda, men medel är avsatta.
Mer information om och tidplaner på våra kommande projekt går ut till berörda
hyresgäster när det börjar närma sig.

TROGNA HYRESGÄSTER

Öppettider:

Vi har många trogna hyresgäster som bott hos
länge, ja vissa i stort sett hela sitt liv i samma
lägenhet eller samma hus. Vi vill speciellt tacka
dom och gärna tro att de fortfarande trivs bra
hos Mellbo.

Måndag - Fredag
10.00-15.00
Växel				08.00-16.15
Fredag			08.00-15.00
Lunchstängt		 12.00-13.00

Fredag 5 januari har vi öppet
mellan 08.00-12.00

Till 50-åringarna, det vill säga de som bott
50 år eller mer i samma lägenhet, vill jag rikta
ett speciellt tack. Jag tror att tomten kan vara
lite extra givmild i år om deras önskelista
kommer in i tid!

psst!
När det är tid att städa
bort julen lämnar du granen på återvinningsstationerna i Dals Rostock och
Åsensbruk samt kommunförrådet i Mellerud.
(öppet 07.00-15.30)
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