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BRF Mimer firar 25-årsjubileum

I DET HÄR
NUMRET:

BRF Mimer

ÅR

I år är det 25 år sedan BRF Mimer bildades och det ska firas. 29
augusti kl. 16 blir det 25-årsfest
utanför föreningslokalen. Alla
medlemmar är hjärtligt välkomna
att delta! Föreningen bjuder på
mat, dryck medtages av medlemmarna själva!
Anmälan till festen måste ske
senast 18 augusti för att de som
anordnar det hela skall kunna
veta hur mycket mat och stolar
som kommer att behövas.
(Samtliga fotografier i detta nummer av Mimer Nyheter är tagna av Jenny Olsson eller Erik
Svensson.)

BRF Mimers informationsblad
Det här är fjärde 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.

3

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.
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 med-

lemmar till glädje. För de medlemmar som vill bidra med 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
Expeditionens postlåda finns utanför föreningslokalen, Tuvvägen 25.
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Årets vårstädning
Tack till alla medlemmar som deltog
vid årets vårstädning!
Trapphusen och föreningslokalen städades, gräsmattorna klipptes och rabatterna rensades och krattades.
I föreningslokalen bjöd kulturombuden på fika och till lunch fick medlemmarna göra sin egen pastasallad med
italienskt tema. Enligt tradition var alla
medlemmar som deltog med i ett lotteri och priserna bestod bl.a. av en fleecefilt, krukväxt och chokladask.
Årets vårstädning skedde på en söndag
på grund av att föreningslokalen hade
bokats under den lördag som vårstädningen var tänkt att gå av stapeln. Hädanefter kommer höst– och vårstädningarna att som vanligt ske på lördagar.

Notis
På begäran av våra städande medlemmar vill Styrelsen påpeka att städning
av trapphusen är obligatoriskt för alla
medlemmar förutsatt att det inte råder
fysiska förhinder.
Skälet till att BRF Mimer genom beslut vid tidigare årsstämma har valt att
sköta städningen inom föreningen är
för att slippa höja månadsavgifterna.
Det gynnar därför en själv som medlem att se till att sköta sin städning av
trapphuset!

Måndagscafé

Kalendarium

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.

23/6-18/8 har Expeditionen sommarstängt

Välkomna!

3/8 startar Måndagscaféet igen

OBS! Under juli månad har måndagscaféet sommaruppehåll!

18/8 är sista anmälningsdag för medlemmar som vill delta
vid 25-årsjubileumet
29/8 kl. 16 är BRF Mimers 25-årsjubileum
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Grilla hänsynsfullt i sommar
Tips för att göra din grillning hänsynsfull mot miljön och dina grannar:
* Använd el-tändare eller tändpapper med stearin som bas. Det finns
även tändvätska gjort på etanol.
* Använd FSC– eller SIS-märkt
kol. Välj närproducerat om det
finns.
* Om du har använt dig av en en-

gångsgrill eller aluminiumfolie se
till att de hamnar i metallåtervinningen.
* Satsa på att grilla mycket grönsaker och gör din egen grillolja.
(Färdig grillolja innehåller ofta
palmolja, vilken produceras på ett
icke miljö– eller människovänligt
sätt.)

Inom BRF Mimer är det tillåtet för
alla medlemmar att grilla på sin balkong oavsett vilket plan de bor på
förutsatt att hänsyn tas till grannarna.
Ett bra alternativ till att grilla på sin
balkong kan vara att låna föreningslokalens grill, så länge lokalen är ledig.
För detta behöver man heller inte hyra
lokalen. Det enda man behöver göra
är att se till att grillgallret diskas av
efter att man har grillat klart.

För mer information om miljövänlig och klimatsmart grillning, se
http://www.naturskyddsforeningen.se/gron-guide/vara-rad-ochtips/i-tradgarden/Grilla-klimatsmart

Trädgårdsgruppen
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.

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.

Alla medlemmar är välkomna att För tillfället håller trädgårdsgruppen
delta i trädgårdsgruppen som träffas bl.a. på och förbättrar den gamla
varje torsdag kl. 18 under hela växt- trädgårdskomposten.
säsongen (maj-oktober) med semesteruppehåll.

Till alla de medlemmar
som utan ersättning ser till
att göra föreningens utemiljöer blomstrande även
2009 riktar styrelsen ett
varmt tack!

Notis

Under sommaren kommer BRF Mimers
Boule-bana att flyttas från baksidan av
hus 19 till en mer central plats inom
föreningen där marken är plan.

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

Suppleanter
Jeanette Olsson 745 25 73
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.

