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VINTERTID
Vi närmar oss jultid alla har vi olika favoriter på julbordet. Vår uthyrare Solveig Ågren Källén delar
med sig av ett recept på köttbullar, ett recept som ger en härlig tvist till de klassiska köttbullarna.
Gott med grönpeppar i härligt gräddig sås till köttbullarna!
Köttbullar i grönpepparsås
Tillagningstid: 30 minuter, 4 portioner
0.5 dl havregryn eller ströbröd
1 dl vatten
500 g nötfärs
0.5 skalad och riven gul lök
2 tsk stött grönpeppar
2 msk smör, till stekning
2 rivna morötter
1 tsk salt
Grönpepparsås:
4 dl vatten
0.5 dl grädde
1 köttbuljongtärning
2 tsk balsamvinäger
1 tsk kinesisk soja
1 tsk stött grönpeppar
1 msk majsena
1 msk kallt vatten

Blanda ströbröd och vatten i en bunke, låt svälla några minuter.
Tillsätt färs, lök, salt och grönpeppar.
Forma köttbullar och stek dem i smör i en stekpanna, cirka
5 minuter. Stek eventuellt i omgångar om det blir trångt i
pannan.
Låt vatten och grädde koka upp i stekpannan, utan att diska
den efter köttbullarna. Tillsätt buljong, vinäger, soja och grönpeppar. Vispa och låt koka
någon minut. Red eventuellt med majsena och vatten enligt instruktionen på
förpackningen. Lägg i
köttbullarna och koka dem
i såsen cirka 5 minuter.
Servera med potatis och
rivna morötter.

@mellerudsbostader

Ny vd – ett år på plats
Välkommen hem, så kändes det när jag i januari i år gjorde mina första dagar här på Mellbo. Jag möttes av en engagerad personal som
jobbade hårt för att verksamheten skulle flyta
på och få allt att fungera så att ni som hyresgäster har det bra. Mina medarbetare berättade om de många utmaningar som vi ställs inför
varje dag i vår förvaltning och vårt underhåll,
men också om de många idéer som fanns för
att möta dem. Det är både tacksamt och oerhört inspirerande att börja ett nytt jobb med de
förutsättningarna!
Snart ett år har gått sedan dess och inget har
diskuterats mer här, än hur vi som hyresvärdar
gemensamt med er som hyresgäster kan skapa förutsättningar för ett bra boende med bra
bemötande och service, hela och rena gemensamhetsutrymmen och tydlig kommunikation.
Ett arbete som vi kommer att prioritera under
2020 genom att möta er som hyresgäst i er
fastighet. Vi sätter stort värde i det personliga
mötet med er och genom dialog och medinflytande vet vi att tillsammans kommer vi nå ett
ännu bättre boende för er.
Kortfakta:
Ålder: 42 Familj: fru och två barn, 13 och 15 år
gamla. Bor: i lägenhet i Bengtsfors. Gör på fritiden: engagerad i barnens innebandy, annars
idrott i många former och helst utomhus i den
dalsländska naturen.

Hyresförhandling 2020
Snart börjar de årliga hyresförhandlingarna inför 2020 och företrädare för Hyresgästföreningen skriver i en insändare att ”vanligt folk
måste kunna bo kvar i sina lägenheter”. På den punkten är vi helt
överens, men vi behöver höja hyrorna.
Varför det? På Mellbo är vi övertygade om att våra hyresgäster vill
bo i välskötta fastigheter där det är snyggt och tryggt, där servicenivån är god, förvaltningskvaliteten hög, reparationer görs i tid,
underhållet sköts på ett bra sätt och åtgärder vidtas för att minska
energianvändningen för klimatets skull. Ska vi leva upp till dessa
förväntningar behöver företaget ha en god och långsiktigt hållbar
ekonomi.
Naturligtvis påverkas vår ekonomi också av omvärldsfaktorer som
räntor och byggpriser liksom av taxehöjningar för bland annat el,
värme, sophantering, vatten och avlopp. Sådana faktorer träffar
alla och kommer att slå igenom på hyran.
Hyresgästföreningen har i sin insändare lagt ihop alla tänkbara hyreshöjningar i hela landet för att få fram en så hög siffra som möjligt– mer än en miljard kronor. Men denna siffra är egentligen helt
ointressant både för Mellbo och för våra hyresgäster. Vi måste utgå
från våra förutsättningar och situationen här i Melleruds kommun.
Det är detta som hyresförhandlingarna ska handla om.
Vi behöver också ha ett långsiktigt perspektiv när vi förhandlar om
hyran. Våra hus ska stå kvar och bebos under många år och de
måste skötas på ett sätt som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt
hållbart på lång sikt. Vi ska inte skjuta över kostnader för dagens
boende till kommande generationer. Hyresmarknadens parter måste tillsammans ta ansvar för att värna om och utveckla hyresrätten
för både nuvarande och kommande generationer av hyresgäster
här i Mellerud.
En stabil och förutsägbar hyresutveckling över tid är det bästa både
för oss och för våra hyresgäster. I årets förhandlingar vill vi komma
överens med Hyresgästföreningen om en hyreshöjning som är rimlig för våra hyresgäster och samtidigt ger företaget förutsättningar
att erbjuda ett bra boende och vidmakthålla fastigheternas goda
bestånd inte bara nästa år utan under överskådlig framtid.
Erik Josefsson, VD 		

Robert Svensson, ordförande

NU KAN DU BETALA HYRAN VIA E-FAKTURA
E-faktura är ett smidigt sätt att betala hyran på. När du ansluter dig till e-faktura kommer hyresavin digitalt, direkt till din
internetbank. Där kan du sedan signera betalningen utan att behöva ange krångliga OCR-nummer, belopp eller överföringsdatum.
Du ansluter dig på egen hand, via din internetbank. Tillvägagångssättet kan variera mellan olika banker. Ta kontakt med din
bank om du är osäker på hur du ska göra.
E-fakturan dyker upp i din internetbank runt den 15:e varje månad.
Efter att du signerat betalningen överförs pengarna automatiskt från ditt bankkonto till AB Melleruds Bostäder samma dag
som hyran förfaller till betalning. Tänk på att om om du inte signerar betalningen så kommer fakturan att ligga kvar obetald.
Ett annat sätt att betala din hyra är via autogiro. Du kan även kombinera e-faktura och autogiro. Då sker betalningen helt
automatiskt utan att du behöver signera något.

Vi välkomnar Guldjobbet
Lokalerna som tidigare inrymde
Nya Konditoriet på Storgatan 28 har nu fått nya
hyresgäster!
Under hösten jobbade vi febrilt med att totalrenovera lokalerna som nu är anpassade för kontorsverksamhet.
I de nya, fräscha lokalerna hyr sedan
november Guldjobbet och på Mellerudskontoret
finns Per och Antonia, två mycket positiva och
engagerade handledare och jobbmatchare.
Guldjobbet vägleder människor till arbete
genom att erbjuda stöd och coachning. De
coachar arbetssökande att bygga upp självförtroendet, matchar rätt person med rätt jobb,
skräddarsyr jobbsökandet samt erbjuder stöd
och råd.
Deras metoder är ofta individanpassade
utifrån deltagarnas egna behov och målbilder.
Guldjobbet tar emot de som är inskrivna hos
Arbetsförmedlingen men är också behjälpliga
med inskrivning för de som nyligen blivit arbetslösa.
Med brett kontaktnät skapar Guldjobbet möjligheter för arbetsökade att få till ett möte eller
intervju med potientiella arbetsgivare.

I köket har vi bevarat en
bit av NK:s historia - en
tegelvägg och kvarn
får påminna om en
svunnen tid.

En viktig pusselbit för att lyckas är praktikplatser - en bra väg in till arbetsmarknaden som
ofta leder till arbete och som ger den arbetssökande möjlighet att testa olika typer av jobb.
Guldjobbet verkar för att ge deltagarna de
bästa förutsättningarna att komma i arbete.

VARMT VÄLKOMNA TILL MELLBO!

Kan jag påverka
inomhustemperaturen?

Under våren och hösten, som har kalla nätter och varmare dagar, kan det ibland ta en stund innan systemet
hittar rätt balans. Då kan du uppleva att det blir lägre
temperatur i lägenheten, men systemet reglerar detta
på någon dag.

Tips för bra inomhustemperatur:
Rätt temperatur i lägenheten är viktigt för din
trivsel. AB Melleruds Bostäder strävar efter att hålla
+20 till +21 grader i lägenheterna under
vintersäsongen.

1. Täck inte för elementen med möbler, elementskydd
eller tjocka gardiner. Det förhindrar att värmen sprids.

Det är många som undrar hur elementen egentligen
fungerar och vad man själv kan göra åt sitt inomhusklimat.

3. Låt inte fönster stå öppna länge. Vädra istället
ordentligt en kort stund.

Värmen sätts på automatiskt när det blir kallare ute.
Det innebär att det är temperaturen ute som styr.

2. Stäng inga fönsterventiler. De släpper in frisk luft
som värms upp av elementen.

4. Drar det kallt från fönstren? Kontakta oss så hjälper
vi dig med nya tätningslister.

VI INFORMERAR
FELANMÄLAN
Behöver du felanmäla något i din lägenhet
eller i ett gemensamhetsutrymme?
Gör din felanmälan direkt på internet!
När du felanmäler via Mina Sidor får våra
fastighetsskötare din arbetsorder i samma
stund som du skickar in ärendet.
Du skapar ett konto på Mina Sidor genom att välja ett lösenord och fylla i personnummer samt lägenhetens objektsnummer.
Objektsnumret hittar du på ditt hyresavtal
och på dina hyresavier.
På Mina Sidor kan du även söka och lämna intresseanmälningar på lediga hyresobjekt, söka bilplats och se dina hyresavier.
Behöver du hjälp att registrera dig på
Mina Sidor? Kontakta oss på 0530-360 80.

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 (mellbo.se) genom att logga in
på MINA SIDOR eller ring oss på
kontoret, 0530-360 80.
Om det börjar brinna:
RÄDDA - VARNA - LARMA - SLÄCK

Mellbo ansluter sig till
Klimatinitiativet
Under hösten gick Mellbo med i
Allmännyttans klimatinitiativ som är ett gemensamt upprop för
att minska utsläppen av växthusgaser. Målet med initiativet är
att de allmännyttiga bostadsbolagen ska vara fossilfria senast år
2030 och att energianvändningen ska minska med 30%.
Vi har redan under 2019 börjat med att att klippa en del
grönytor med robotklippare, byta ut en bensinbil mot en elbil
och utöka arbetet med att förbättra energianvändningen i våra
fastigheter. Under 2020 kommer vi att installera solcellsanläggning på minst en av våra fastigheter, utöka användandet av robotklippare och se över vår fordonsflotta. Vi kommer också att
göra insatser för att kraftigt minska förbrukningen av vatten.

Kör du elbil eller laddhybrid?
Har du behov av laddstationer? Hör av dig till oss!
mellbo@mellerud.se, eller 0530-360 80.

Öppettider Jul & Nyår
Måndag 23/12
Tisdag 24/12
Onsdag 25/12
Torsdag 26/12
Fredag 27/12
Måndag 30/12
Tisdag 31/12
Onsdag 1/1		

10.00-12.00
Stängt
Stängt
Stängt
10.00-15.00
10.00-15.00
Stängt
Stängt

Vi önskar
dig en God
Jul och ett
Gott Nytt
År!
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