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Hej allihop, jag hoppas ni mår bra!

Vi verkar i en annorlunda tid just nu med ett
förhållande till vår omgivning som ingen av
oss upplevt tidigare. En pandemi som skapar
avstånd, distans och kanske lite ensamhet.
Covid-19 bestämmer ramarna för hur vi kan
leva våra liv och sköta våra jobb. En svår tid
för många men vi måste hålla ut.
I vårt jobb som hyresvärdar har det inneburit
en stor omställning av vår kundservice. Under
en lång tid har vi inte haft öppet mer än för
bokade besök vilket såklart inte varit optimalt.
Numera kan ni besöka oss i vår nya fina kundmottagning på tisdagar och torsdagar mellan
10-12 utan att boka tid. På telefon når ni oss
måndag-torsdag mellan 13-15.
Vi är däremot fortsatt mycket restriktiva med
att vistas i lägenheter där boende befinner
sig. Därför har många felanmälningar och underhållsåtgärder fått vänta och vi kan ännu
inte säga när vi kommer att påbörja allt igen.
Vi är helt enkelt för rädda om vår personal och
om er hyresgäster. Vi ska inte bidra till ökad
smittspridning. Istället har vi försökt att ställa
om till underhållsåtgärder i utemiljöer och på
utsidan av hus. Platser där vi slipper trängas
och enkelt kan hålla avstånd. I tomma lägenheter mellan utflytt och inflytt pågår däremot
arbetet som vanligt.
Slutligen vill jag skicka med att vi ska vara
rädda om varandra, hålla avstånd, hålla ut
och stanna hemma om vi är sjuka. Vi ser väl
alla fram emot den dagen då vi åter kan möta
vänner och bekanta och ge varandra en stor
varm kram!

Mellbo byter under hösten
leveranssätt av pappersfakturor.
Från och med januari 2021
använder vi en extern tjänst som
distribuerar pappersfakturorna
via post.
För dig som hyresgäst ska det inte
bli någon större skillnad men vill du
välja en smidigare lösning tipsar vi
om alternativ nedan.

↓

VÄLJ ETT GRÖNARE ALTERNATIV!

- ANMÄL DIG FÖR 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.

AUTOGIRO

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.
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Hållbara lösningar för minskad energianvändning - Fossila bränslen byts
mot förnybara energikällor
Som fastighetsvärd har vi
många möjligheter att påverka vårt behov av energi och
skapa bättre förutsättningar
för både oss själva och framtiden.
Några exempel på hur Mellbo
bidrar till minskad energianvändning:
• Energioptimering av våra
fastigheter.
• Solceller planeras i befintligt bestånd där det är
möjligt.
• Fler robotgräsklippare.
• Belysning i våra fastigheter
byts succesivt ut till energisnåla lösningar.

Mellbobilen drivs av ”grön” el och fler robotklippare har installerats på
våra områden där det är möjligt.

↓

Mellbo är en del av Allmännyttans
klimatinitiativ. Ett av målen är att
de allmännyttiga bostadsbolagen i
Sverige ska vara fossilfria 2030.

DU VET VÄL ATT
DU ENKELT GÖR DIN
FELANMÄLAN
DYGNET RUNT PÅ
MINA SIDOR?

NYA ÖPPETTIDER FRÅN OCH MED 1 SEPTEMBER
BESÖK KUNDTJÄNST:

TISDAG OCH TORSDAG 10.00 - 12.00

TELEFON KUNDTJÄNST:

MÅNDAG TILL TORSDAG 13.00 - 15.00
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