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VÄLKOMMEN

SOMMAR!
Öppettider i sommar:
Midsommar: 				
Torsdag 21 juni 08.00-12.00
Fredag 22 juni STÄNGT
Vecka 28-29 har vi semesterstängt.
Vid akuta fel når du oss på
jourtelefon, 070 360 80 23
VI ÖNSKAR DIG EN SKÖN SOMMAR!
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Vi vill ha det fint!
AB Melleruds Bostäder jobbar efter en löpande plan för renoveringarna vi gör.
Vi följer SABO:s riktlinjer för periodiskt underhåll och vid lägenhetsbesiktningar görs
en bedömning av skick och funktion. Vi har ett standarsortiment och när det är dags
att renovera hemma hos dig får du möjligheten att välja tapet och i förekommande fall
golv.
Att det blir ett visst slitage under tiden du bor är helt naturligt, men om du vårdar din
lägenhet slipper du återställningskostnader för skador när du flyttar.
På vår hemsida får du tips på hur du tar hand om
lägenheten på bästa sätt.

Nymålade köksluckor

Nytt golv och ny tapet

Målare Tommy Larsson
Hos AB Melleruds Bostäder jobbar tre målare, en
målarlärling och en snickare med löpande renoveringar
och det är det här gänget som kommer hem till dig:
Målare: 			
Tommy Larsson		
Lennart Gustafsson
Robin Nilsson		

Målarlärling:
Alice Dahlbom
Snickare:				
Claes Sanding
Målare Robin Nilsson

FÅR JAG GÖRA OM I LÄGENHETEN?
Om du själv vill renovera lägenheten måste vi först godkänna detta. Om du vill måla eller tapetsera ska det göras fackmässigt och förändringen får inte vara för extrem. Ifall
du vill ha annat material än det som ingår i AB Melleruds Bostäders standardsortiment är
det dock viktigt att du först stämmer av det med oss. Annars riskerar du att få återställa
lägenheten när du flyttar.
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Kvarteret Järven
Det sjuder av liv och rörelse på kvarteret Järven - "gamla" fastigheterna har tvättats och
kommer få en färgskala som matchar de nya
husen. Lekplatsen på Långgatan 32-34 har
utökats och utemiljön på Långgatan 36-38
är på god väg att färdigställas. Nu finns goda
möjligheter för barnen i de fyra husen att leka
på lekplatsen och för de som uppskattar grönska och vackra växter ges snart tillfälle att
njuta på en parksoffa.
Picnic, lek och fika i solen - dags att lära känna
en ny granne?

Lekmiljön på Långgatan 32-34 har
utökats med flera lekredskap.

Målare Lennart Gustafsson

Här kommer man snart kunna njuta av stora
perennrabatter med enstaka mindre lågväxta
träd.Utemiljön ska kompletteras med
parksoffor för en vilsam stund.
Kryddplantering för matlagning med färska
kryddor förgyller den gemensamma uteplatsen.
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Sommar i Mellerud
6-8 juli
Kanalyran (www.kanalyran.se)
2018 års Kanalyra äger rum den
andra helgen i juli. Det blir tre dagar varav den sista förläggs till
Håverud och Upperud.
Fredagen är i huvudsak barnens
Kanalyra. Lördagen är den stora
festdagen i hela centrala Mellerud.
Scenprogram, föreningsaktiviteter,

fordonsutställningar med mera.
På kvällen dans på torget och underhållning
på restaurangerna. På söndagen flyttar
Kanalyran till Håverud.
TIPS! På www.mellerud.se hittar du massor
av tips; badplatser, fritidsaktiviteter, vandringsleder och utflyktsmål att besöka nu i
sommar!

HJÄLP OSS FÅ EN BÄTTRE
SOPSORTERING

GDPR – hantering av
personuppgifter
GDPR* – är den nya dataskyddsförordningen som börjar gälla
inom EU från den 25 maj. Förordningen ersätter den svenska
personuppgiftslagen och innebär
kortfattat att kraven på hur företag får behandla dina personuppgifter skärps. För oss på AB
Melleruds Bostäder är det viktigt
att du känner dig trygg med hur
vi hanterar dina uppgifter. Vi följer
reglerna i dataskyddsförordningen, GDPR, som säkerställer att din
personliga integritet inte kränks.
Mer information fnns på vår
hemsida; www.mellbo.se

*= General Data Protection Regulation

På Österrådagatan samt Viaduktgatan finns sedan en tid tillbaka låsta avfallsskåp placerade på
samma plats som de tidigare skåpen. Skåpen är
en test för att komma tillrätta med sopsorteringen som är ett bekymmer. Överfulla tunnor och
slängda sopor nedanför kärlen gör ingen glad.
Förutom att det drar till sig råttor och möss får
våra hyresgäster en sämre boendemiljö och Mellbos fastighetsskötare en tråkig arbetsmiljö. Tiden
det tar att hantera soporna vill vi gärna lägga på
andra saker.
Är du osäker på hur du sorterar dina sopor? Läs
mer i informationspärmen från oss eller på kommunens hemsida; www.mellerud.se/ bygga-bomiljo-och-trafik/avfall-och-atervinning/kallsortering/

Öppettider Mån-Fre 10-15, (lunchstängt 12-13) Växel Mån-Tors 08-16.15, Fre 08-15
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