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I DET HÄR
NUMRET:

Brandmyndig-

ÅR

1

1

BRF Mimers
2
25-årsjubileum

Notiser

3

Trädgårdsgruppen

3

Måndagscafé

3

Från onsdag kväll 9/9– torsdag
10/9 hade t.ex. någon i Hus 19
ställt kassar i vindsgången, vilket
Brandskyddsmyndigheten direkt
upptäckte.
Denna nonchalans kan komma att
generera kostnader för samtliga
medlemmar framöver och vi ber
nu därför alla medlemmar att
respektera bestämmelserna oavsett vad de personligen anser om
dem.

Höststädning 2009
Årets höststädning inträffar
lördag den 24 oktober kl. 10!
Styrelsen hoppas på samma
fina uppslutning till höststädningen som den var till 25-års
jubileumet.
Rabattrensning utanför Tuvvägen 19 vid
förra årets höststädning.

(Samtliga fotografier i detta nummer av Mimer Nyheter är tagna av Leif Drotz eller
Jenny Olsson.)

Bättre miljöar- 3
bete?

BRF Mimer har återigen fått nerslag från brandskyddsmyndigheten 10/9 på att vi fortfarande har
saker i vindsgångarna.
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BRF Mimers 25-årsjubileum
Den 29 augusti 2009 gick så BRF Mimers stora 25-års
jubileum av stapeln. Det hela började med att med en
gemensam skål i bubbel.
Därefter fick alla servera sig själva från bufféerna!

Styrelsen skålar och hälsar alla välkomna
Vädret var på topp denna sensommardag,
men framåt kvällen blev det kallt och då
passade de inhyrda partytälten alldeles utmärkt.
Skärgårdsbuffé
Efter de fina bufféerna bjöds det på olika sorters
tårta och kaffe samt godis och snacks.
Det enda medlemmarna själva behövde ta med
sig var de alkoholhaltiga dryckerna!
Italiensk buffé

Humöret tycktes vara på topp
hos de firande medlemmarna
och 25– års jubileumet blev
en fest värd att minnas i BRF
Mimers historia.

BRF Mimer medlemmarna
slår sig ner till bords
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Bättre miljöarbete? Notiser
Hur kan BRF Mimer förbättra sitt
miljöarbete? Hur kan vi alla bidra
till att förbättra kommande generationers förutsättningar? Ingen
kan göra allt, men alla kan göra
något.
Finns det medlemmar som önskar
att BRF Mimer skall engagera sig
mer i miljöfrågor i något avseende får dessa gärna höra av sig till
styrelsen och komma med förslag. Det kan röra sig om allt från
energieffektivisering, införskaffande av andelar i ett vindkraftskooperativ, byggande av
igelkottsbon till en inspirationskväll i miljövänligare matlagning.

Vi har inom föreningen
återkommande problem
med att kartonger m.m.
slängs i sopnedkasten varvid det blir stopp. Styrelsen
ber därför samtliga medlemmar att inte slänga kartonger eller andra stora föremål i sopnedkasten. Det
bör också påpekas att det
finns en returstation på
Tuvvägen där kartonger ska
slängas för återvinning.
För medlemmar med parkering med eluttag glöm
inte att hämta era nycklar
till de nya energisnåla motorvärmarna.

OBS! För alla tvättstuge–
användare, tänk på att använda
magnetbrickan när er tvätttid
börjar även om dörren till
tvättstugan står öppen, annars
avbokas er tvätttid efter 15
min.

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.
Alla medlemmar är välkomna
att delta i trädgårdsgruppen
som träffas varje torsdag kl. 18
under hela växtsäsongen (majoktober) 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.
För tillfället håller trädgårdsgruppen bl.a. på och förbättrar
den gamla trädgårdskomposten.

Måndagscafé
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!

BRF Mimers informationsblad
Det här var femte numret av Mimer
Nyheter. Avsikten med detta informationsblad är att på ett trevligt sätt
informera medlemmar om vad som
görs inom BRF Mimer och vad det
innebär att vara bostadsrättsinnehavare här. Mimer Nyheter skrivs och
ges ut av BRF Mimers styrelse ca
3ggr/år.
Intresserade medlemmar är också
välkomna att skriva artiklar i Mimer
Nyheter. 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 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 informationsbladet skall innehålla tas
gärna emot, antingen via mail eller
brev.
expeditionen@brfmimer.se
Expeditionens postlåda finns utanför föreningslokalen, Tuvvägen 25.

Bostadsrättsföreningen Mimer
Tuvvägen 25
136 39 Handen
Telefon: 08– 777 45 63
Besökstid: Tisdagar kl.18-19

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.

