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Det här är tredje numret av BRF Mimers nyhetsblad. Nyhetsbladet innehåller information om bostadsrättsföreningens verksamhet och riktar sig
till alla medlemmar. Nyhetsbladet
skrivs och ges ut av BRF Mimers styrelse ca 3ggr/år.

en artikel, skriv i en datafil och maila
till expeditionen så skall styrelsen försöka få in artikeln i nästkommande
informationsblad.
Förslag och önskemål på vad nyhetsbladet skall innehålla tas gärna emot,
antingen via mail eller brev.
expeditionen@brfmimer.se
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Avsikten med informationsbladet är
att på ett trevligt sätt informera medlemmar om vad som görs inom BRF
Mimer och vad det innebär att vara
bostadsrättsinnehavare här.

Expeditionens postlåda finns utanför
föreningslokalen, Tuvvägen 25.

Glad Påsk!

Intresserade medlemmar är också välkomna att skriva artiklar i nyhetsbladet. Ämnet för en artikel är valfritt,
men får gärna vara av sådan art att det
kommer andra medlemmar till glädje.
För de medlemmar som vill bidra med
Samtliga fotografier i detta nummer av Mimer
Nyheter är tagna av Jenny Olsson om inte annat anges.

Invigning av nya föreningslokalen
Den 21 februari invigdes den nya föreningslokalen med förfriskningar och
tilltugg. Flera nyfikna medlemmar dök
upp och passade på att umgås över ett
glas vin.
Missade du chansen att delta vid invigningen, besök expeditionen en tisdag
kl. 18-19 och be att få en visning av
lokalen, den är väl värd ett besök.

En del av styrelsen samlad i det
nya köket under invigningen av
föreningslokalen. Foto: Erik
Svensson
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Vad är nytt inom BRF Mimer?
Föreningsstämma Måndagscafé
Den 23 april kl. 19 infaller den årliga föreningsstämman då alla medlemmar är välkomna att delta. Vid
föreningsstämman går man igenom
vad det har vidtagits för åtgärder
inom föreningen under det gångna
året samt vad för slags åtgärder som
kommer att behöva vidtas detta år.
Man går alltså igenom BRF Mimers
årsredovisning för 2008, vilken även
har delats ut skriftligt till alla medlemmar. Vid stämman väljs också
BRF Mimers styrelsemedlemmar.
Styrelsen saknar för tillfället en ledamot och en suppleant. Om det låter
intressant anmäl dig redan nu till
valberedningen!

Varje måndag kl.13-15 står föreningslokalen öppen för de BRF Mimer medlemmar som är hemma dagtid och vill ta en eftermiddagsfika
tillsammans med andra. Föreningen
bjuder på kaffe, men eget kaffebröd
får gärna medtas. Välkomna!
Foto: Okänd

Årets vårstädning
Nu är det äntligen vår! Det innebär
bl.a. att BRF Mimers årliga vårstädning snart kommer att infinna sig.
Exakt tid för vårstädningen kommer
att annonseras ut i trapphusen.

Förhoppningsvis kommer det
att vara många medlemmar
som deltar i årets vårstädning
eftersom vår– och höststädningarna gör att månadsavgifterna inom föreningen inte behöver höjas, vilket gynnar alla
medlemmar.

Nyinvigning av träningslokalen
Det är inte bara föreningslokalen som har renoverats, även
föreningens träningslokal har
fått sig ett ansiktslyft. Föreningens solarium har tagits
bort och ersatts med några nya
träningsredskap, bl.a. en vibrationsmaskin (maskinen med
rött handtag på bilden t.h.).

Den 17 och 24 februari presenterade
styrelseledamoten Marja (bilden t.v.)
de olika träningsredskapen i den nyinvigda träningslokalen. Några intresserade medlemmar tittade förbi
och provade på de olika redskapen.

Till alla medlemmar som utnyttjar träningslokalen bör det
påpekas att den måste städas
efter att den har nyttjats. Om
man som medlem missköter
detta riskerar man att bli utestängd från lokalen.
Ha i
åtanke att träningslokalen bokas med magnetbrickan, vilken
är unik för varje lägenhet inom
föreningen och att den som har
missbrukat lokalen därför blir
lätt att upptäcka.
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Slätmossens naturpark - En intressant granne
Slätmossen har formats av
människan under minst 100 år.
Den sydvästra delen av Slätmossen utnyttjades för torvbrytning under början av 1900talet. Där jobbade bl.a. Ivar
Lo-Johansson.
År 1999 påbörjades arbetet
med att anlägga Slätmossens
naturpark som blev klar 2001.
Kommunens och dess Tekniska kontors avsikt med naturparken har varit att få en naturlig rening av centrala Haninges
dagvatten liksom att skapa flera rekreationsmöjligheter.

Varje år rinner ca 300 miljoner
liter dagvatten genom Slätmosse- anläggningen. Dagvatten består av regn och smält
snö som förs bort från bebyggda områden. Dagvatten för
med sig föroreningar från bilar, asfaltsytor och byggnader.
Slätmossen renar dagvattnet
bl.a. genom att vattenväxterna
binder närsalter.
Slätmossen erbjuder inte bara
vattenrening och rekreationsmöjligheter utan är också biologiskt värdefull med flera olika sorters växter och djur.

Källa: Haninge kommuns broschyr om Slätmossens naturpark, 2001. Fotografiet är hämtat från http://www.haninge.se/Bygga--Bo/
Parker-och-lekplatser/Park-och-natur/Natur/Slatmossens-naturpark/

Trädgårdsgruppen

Notis

BRF Mimers planteringar
sköts av föreningens Trädgårdsgrupp, vilken består av
intresserade medlemmar.
Två av BRF Mimers styrelsemedlemmar, Kjell Emilsson och Lasse Olofsson,
samordnar och representerar Trädgårdsgruppen.

Returstationen vid Tuvvägen är
inte ett Grovsoprum och skall heller inte nyttjas som det! Trots detta
står det ofta en mängd olika avfall
där som egentligen hör hemma på
en miljöstation eller SRV:s återvinningscentral. Även om Returstationen inte tillhör endast BRF
Mimer kan ändå alla medlemmar
dra sitt strå till stacken och endast
utnyttja Returstationen för det den
är till för, både för allas trevnads
och för miljöns skull.

Alla medlemmar är välkomna att delta i trädgårdsgruppen som träffas varje
torsdag kl. 18 under hela
växtsäsongen (maj-oktober)
med semesteruppehåll.
Är du intresserad av växter
och trädgårdsskötsel och
vill få en chans att påverka
hur bostadsrättsföreningens
utemiljö ser ut tveka inte att
pröva på att delta.
Till alla de som såg till att
göra föreningens utemiljöer
blomstrande 2008 riktar
styrelsen ett varmt tack!

Trädgårdsplanteringar framför Tuvvägen 23.

Kontaktlista
BRF Mimer

Ordförande
Åke Högman 777 96 39

Bostadsrättsföreningen Mimer

Vice Ordförande
Leif Strömberg 741 09 68

Tuvvägen 25
136 39 Handen

Sekreterare
Marita Bouzaabia 741 33 45

Telefon: 08– 777 45 63

Vice Sekreterare
Marja Petrén 741 29 96

E-post: expeditionen@brfmimer.se
Besökstid: Tisdagar kl.18-19

Ekonomiansvarig
Lasse Olofsson 741 08 01
Ordinarie ledamot
Kjell Emilsson 741 06 24
Marja Petrén 741 29 96

Vänd er endast till styrelsemedlemmar
vid akuta fall för andra frågor vänligen
vänd er till expeditionen!

Kulturombud
Maria Forsberg 777 01 59
Johanna Nordberg 570 347 90
Husombud 17
TF Kjell Emilsson 741 06 24
Husombud 19
Stefan Lundin 741 07 12
Husombud 21
Rolf Nyberg 777 17 78
Husombud 23
Mats Buch 777 09 12
Husombud Föreningslokalen
Leif Drotz 741 09 87

Suppleanter
Leif Drotz 741 09 87
Jenny Olsson 777 23 92

Vi finns på nätet
http://www.brfmimer.se/

För våra nya medlemmar
Styrelsen vill passa på att välkomna Med dessa bokar medlemmar även tid
alla nya medlemmar som har flyttat in i tvättstugan. Tre stycken magnetunder året!
brickor/lägenhet har delats ut gratis.
Har man något problem med magnetbrickorna eller vill köpa till extra är
BRF Mimer är en bostadsrättsföredet bara att vända sig till expeditioning som funnits sedan 1984. År 2002
nen. Detsamma gäller för medlemmar
antogs föreningens nuvarande stadsom vill ha bredbandsuppkoppling
gar. Eftersom föreningen är självstänoch Mimer mailadress.
dig sedan den gick ur HSB anlitas
SBC (Stockholms bostadsrättscentrum) för att sköta vissa administrativa Styrelsen försöker hålla ner verksamdelar av föreningens verksamhet. hetens kostnader och sköter därför
SBC sköter bl.a. föreningens månads- mycket av fastighetsunderhållet inavgifter och uthyrning av parkering. ternt. För att hålla ner månadsavgifHar man någon förfrågan kring detta terna och föreningens kostnader
kan man kontakta dem på tele 08– hjälps dessutom alla medlemmar åt
775 72 00 (växeln).
med att städa trapphusen. Trädgårdsgruppen gör i sin tur en otrolig insats
för föreningens yttre miljöer helt utan
Istället för olika nycklar till husporbetalning.
tarna, tvättstugan, cykelförråden osv.
har föreningen infört magnetbrickor.

BRF Mimer har en föreningslokal på Tuvvägen 25 där även
tvättstuga samt träningslokal
finns. Expeditionen finns också
där. Föreningslokalen kan hyras
av medlemmar till ett bra pris.
Vid uthyrning tas utöver hyran
500 kr ut i depositionsavgift,
vilka lämnas tillbaka när städning etc. har genomförts.
Sedan en tid tillbaka har föreningen även en hobbylokal där
medlemmar kan snickra, måla
osv. Det går även att låna föreningens släpvagn för att transportera bort avfall.

Föreningslokalen, Tuvvägen 25.

