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MELLBO INFORMERAR

Efter fem spännande år som VD i Mellbo tackar jag alla intressanta människor jag träffat i Mellerud. Jag har själv valt
att varva ner som halvtidspensionär. Ett år framåt kommer
dagarna istället att ägnas åt inventering och planering av underhåll i bolagets fastigheter. Resterande tid tillfaller familjens
ständiga tillskott av två- och fyrfotingar. //Hans Wikström
Styrelsen tackar Hans för tiden som bolagets VD och är tacksamma för att han är kvar i bolaget ett år till om än i en annan
roll. Under arbetet med att tillsätta tjänsten går jag som vice
ordförande in och sköter löpande förvaltning. Som hyresgäst
ska du inte märka av några förändringar, alla på Mellbo jobbar
för att du som hyresgäst ska fortsätta trivas hos oss.
//vice ordförande Thomas Hagman
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Våga ny topping på ägghalvorna i påsk
Päron med mynta & lime Oväntad kombo som gör succé.
Kärna ur och skär 1 päron i små
tärningar. Blanda med 1 dl majonnäs, 2 msk finhackad mynta,
1 tsk finrivet limeskal och 2 tsk
färskpressad limejuice.
Fördela på 10 ägghalvor.
Garnera med mynta.
Avokado med ädelost - Överraskande god!
Mosa 1 urgröpt avokado grovt. Blanda med 80 g
smulad ädelost. Fördela på 10 ägghalvor. Toppa med
räkor.
Matjessillröra - Klassiska smaker som mättar.
Häll av och hacka 1 burk matjessill (200 g). Fördela
hacket på 10 ägghalvor. Toppa med gräddfil, finskuren gräslök och smulat hårt bröd.

Glad Påsk!

Är du över 70 år
och bor i eget
boende i
Melleruds kommun? Behöver du
hjälp med enklare
praktiska uppgifter
hemma?

Då kan Fixar-Malte vara något för dig!
Fixar-Malte erbjuder extrahjälp i hemmet
för dig som är över 70 år och bor i eget
boende i Melleruds kommun. Hjälpen från
Fixar-Malte är gratis men du betalar själv
för eventuella materialkostnader.
Du kan till exempel få hjälp med det här:
· Byta glödlampor
· Hänga upp tavlor
· Hämta eller sätta upp tillhörigheter 		
på vind, källare eller skåp
· Fästa sladdar och halksäkra mattor
· Sätta upp gardiner
· Brandsäkerhetsinfo

VÅRSTÄDA MILJÖVÄNLIGT
Det känns bra att minska på användningen
av kemikalier. Faktum är att vi klarar
städningen med bara miljövänliga produkter och medel om vi vill. Här kommer
några tips!
Citron: Halvera en färsk frukt och gnid in
diskbänken och andra rostfria ytor. Vänta
några minuter och torka sedan av med
en fuktig trasa.
Bakpulver: Häll ett par matskedar bakpulver i t ex toaletten och handfatet. Låt
verka och skölj av.
Vinäger: Torka fönster och speglar med en
blandning av 2 tsk vinäger och 1 dl varmt
vatten. Spraya och torka av för att bli av
med t ex fingeravtryck.
På www.naturskyddsforeningen.se finns
en grön guide med många fler miljövänliga
städtips.

TIPS!

Det är servicelaget som utför uppgifterna.
För att boka tid ringer du
Medborgarkontoret; 0530-189 00

BRA ATT TÄNKA PÅ:
• Det kostar ingenting att stå 		
i vår bostadskö, men du måste 		
logga in minst en gång om året 		
för att behålla din kötid.
• Håll dina uppgifter uppdaterade
och aktuella. Det är extra
viktigt att dina
kontaktuppgifter är rätt, så att
vi kan nå dig.
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Välkommen in om du vill ha hjälp!

Mötesplats Biblioteket - Information, kunskap och upplevelser
På Södra Kungsgatan 7 råder just
nu febril aktivitet - böcker packas
upp och sorteras i de nya hyllsystemen. Melleruds Kommunbibliotek
har genomgått en rejäl ansiktslyftning och när man slår upp portarna
19 mars kommer besökare mötas
av nytt golv, nytt ljuddämpande
tak med infälld belysning, nymålade
väggar och härlig dekorfärg.
Med 60 000 besökare om året är
Biblioteket kommunens mest besökta förvaltning.
Förutom att låna böcker och ljudböcker erbjuds wifi, lån av dator,
kaffeautomat, språkcafé genom
vuxenskolan, kopiering/scanning,
fjärrlånetjänst för studerande, uthyrning av dvd film, svenska språkkurs med studiematerial och skiva,
körkortsboken på flera språk samt
utlåning av gåstavar!
Personalen är även flitiga på arrangemang av olika slag, bla. författarbesök, utställningar 12 gånger/
år, aktiviteter för barn under lovveckor, bokklubbar och kurser i tex
svampkunskap eller chokladprovning.

av biblioteket vid sjukdom eller funktionshinder.
Tidningshörnan är kanske den service
som lättast går att mäta i popularitet hit kommer varje dag nyhetstörstande
kunder som uppdaterar sig om lokala och
regionala nyheter, köper en kaffe och
samtalar om livet i stort och smått.

Pensionärer hämtar utvalda böcker
som de läser för mindre grupper
på förskola, en mycket uppskattad
insats där generationer möts.
Biblioteket nyttjas också flitigt av
studerande, stora som små pluggar
och gör sina läxor i den lugna miljö
som lokalen erbjuder.
Tjänsten "Boken kommer" erbjuds
till alla som inte har möjlighet att
besöka biblioteket - istället levereras bok eller ljudbok till kunden i
hemmet - en service som gör att
man kan börja eller fortsätta ta del

Biblioteket öppnar
igen 19 mars
Telefonnummer
0530-182 00
Besöksadress:
Södra Kungsgatan 7
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Öppettider:
Tidningsrummet vardagar
från kl. 8.15
Måndag
Tisdag		
Onsdag
Torsdag
Fredag		
Lördag		

10.00-13.00
10.00-18.30
10.00-18.30
10.00-18.30
10.00-17.00
10.00-13.00

På gång
Ommålning fasad
•Långgatan 32-34
Nyinstallation hiss
•Kapellgatan 1
Test avfallsskåp
•Österrådagatan och
Vidaduktgatan

Nya dörrar samt ommålning fönster
•Loftgångar Kapellgatan 1
Planteringar utemiljö
• Långgatan 36-38
Uppställning fotbollsmål
• Kärragatan 23
Nya värmepumpar
• Karolinervägen och Bringsrovägen

Ombyggnad ventilation
• Nygatan 1och Kapellgatan 3

Brandsäkerhet
Under vintern gjorde vi en brandöversyn i
samtliga fastigheter.
Målet var att inventera all utrusting och
komplettera/förnya efter behov.
Översynen resulterade bland annat i uppsättning av brandvarnare utanför samtliga
tvättstugor. Undantagen är de tvättstugor
som används som arbetsplats, t.ex Vallmogatan, Karolinen och Älvan. Där finns förutom brandvarnare även brandsläckare.
I AB Melleruds Bostäders lägenheter finns
brandvarnare i taket. Kontrollera, genom
att trycka på knappen, med jämna mellanrum att brandvarnaren fungerar och
att batterierna inte tagit slut. Kom ihåg att
brandvarnare räddar liv. Verkar den inte
fungera - kontakta oss direkt så kommer vi
och byter.

EARTH HOUR 2018
24 MARS KL. 20:15
Sedan 2009 har Melleruds
kommun varje år uppmärksammat Earth Hour med en
helakustisk konsert i stearinljusbelysning på Kulturbruket på Dal. Som
vanligt blir det en härlig musikalisk blandning med allt från klassiskt till mjuk pop,
med musiker och sångare i alla åldrar, alla
med lokal anknytning. Vilka det blir annonseras på Kulturbruket på Dals hemsida
några veckor i förväg.
Earth Hour är världens största miljömanifestation som vuxit från symbolhandling
till en rörelse som engagerar miljontals
människor, företag och städer världen över.
Läs mer på wwf.se/earthhour

Ändrade öppettider i påsk
Under påsken har Melleruds
Bostäder ändrade öppettider
På skärtorsdagen 29 mars
stänger vi klockan 12.00.
Under de röda dagarna
håller vi helt stängt.

Öppettider Mån-Fre 10-15, (lunchstängt 12-13) Växel Mån-Tors 08-16.15, Fre 08-15
AB Melleruds bostäder · 0530-360 80 · www.mellbo.se · mellbo@mellerud.se
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