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V I F Ö R S Ö K E R L E VA O C H N J U TA I D E T
N YA N O R M A L A .
Först och främst vill jag skicka ett stort, varmt tack från alla oss som jobbar på Mimer, till er
hyresgäster för er förståelse och ert samarbete under våren och sommaren. På grund av
pandemin har vi bara kunnat utföra de allra nödvändigaste arbetena i era lägenheter, av
omtanke för både er som hyresgäster, våra medarbetare och våra entreprenörer. Vi ser nu att
pandemin blir långvarig samtidigt som smittspridningen lugnat sig något. Därför återgår vi
till att ta emot alla typer av serviceanmälningar men under lite nya förutsättningar. Allt är
inte helt som vanligt utan vi har rutiner som vi alla måste följa, läs mer om dessa på sidan 5.
Återigen, stort tack för er förståelse .
VI HAR en ny verklighet att förhålla oss till och det kanske aldrig blir helt som innan pande-

min. Men mitt i allt det jobbiga finns också ljusglimtar. En sådan ljusglimt är hur vi människor möts utomhus och i naturen, oavsett väder. Det finns så många vackra platser att upptäcka runt om och i vår stad, också närmare än vad ni kanske tror. Jag rekommenderar er
varmt att lyfta blicken på nästa promenad, kanske hittar ni ett konstverk eller en vacker
byggnad som ni inte lagt märke till tidigare? I detta nummer av Hemma Hos tipsar vi om all
spännande offentlig konst som finns i våra bostadsområden. Det vi presenterar är bara ett
urval, det finns massor att upptäcka!
Och du, kom ihåg att ta med en picknick-korg. Recepten finns på sidan 7.
Håll i, håll ut, gå ut och ta hand om varandra!
MARIA EBERHARDSSON, KOMMUNIKATIONSCHEF, MIMER.

Annons från Fibra.

Två notiser.

Alla ärenden välkomna.
Mimer har under de senaste månaderna bara tagit emot
akuta serviceanmälningar. Men från och med nu öppnar
man upp för alla typer av ärenden igen.
Att Mimer nu väljer att arbeta med alla typer
av serviceanmälningar betyder förstås inte
att risken för smittspridning är över.
Coronapandemin kommer påverka oss alla
under lång tid framöver och därför har
Mimer tydliga rutiner för besök hos dig som
är hyresgäst. Ingen på Mimer jobbar vid
sjukdom. Tack till alla hyresgäster för ert
tålamod under våren och sommaren.
Kontakta Mimer på 021-397000,
kundcenter@mimer.nu eller via Mina sidor.

• Är du eller någon annan i ditt hem sjuk, även lindriga
symptom, ber Mimer att du väntar med din service
anmälan. Om någon i bostaden är sjuk vid besöket skjuts
det upp.
• Mimer ser också helst att du inte är hemma vid besöket.
Om du inte har den möjligheten är det bra om du kan vara
i ett annat rum under tiden som arbetet pågår.
• Att Mimer nu återgår till att utföra alla typer av ärenden
kan komma att betyda längre servicetider.
• Alla ärenden hanteras i prioritetsordning och fel som

inte berör en absolut nödvändig funktion kan ta upp till tre
veckor att få åtgärdade.

Mimers kundcenter håller endast öppet för
bokade besök tills vidare.

Kallt ute men varmt inne.
Efter en vädermässigt fin och varm
augusti börjar temperaturen nu sakta
att sjunka. Det är dags för Mimers värmesystem att börja arbeta för att ge dig
som hyresgäst rätt inomhustemperatur.
Värmesystemen är automatiska och samverkar med ventilationen för att skapa ett bra
inomhusklimat. Utomhustemperaturen styr
hur systemet arbetar. Under hösten, med ofta
kalla nätter och betydligt varmare dagar och
dessutom hög luftfuktighet, kan det ibland ta
en stund innan systemet hittar rätt balans.
Som hyresgäst kan lägenheten då upplevas

kall, systemet reglerar dock detta inom någon
dag och rättar till temperaturen inomhus.
Eftersom värmesystemet samspelar med ventilationen är det viktigt att hyresgästerna inte
tejpar för fönsterventilerna. Då kan det bildas
ett undertryck och kall luft kommer in på andra
ställen i lägenheten, till exempel under trösklar
så att golvet blir kallt. Värmesystemet bygger på
att frisk luft från ventilerna sjunker ner för att
värmas upp vid elementen.
Läs mer om hur värmen fungerar och om hur du
som hyresgäst på olika sätt kan påverka ditt inom
husklimat på mimer.nu.

Artikel om bageri April.

Perfekta pajer på picknick.
Vad kan passa bättre en frisk höstdag
än att packa ner lite godsaker i cykelkorgen och ordna en picknick? Kim
Lund och Pär Martinsson på Bageri
April bjuderpå recepten för en lyckad
utflykt.

råvaror, helst från närområdet.
De poängterar hur viktigt det är att hela tiden tänka i
flera led, att veta varifrån varje vara kommer och hur
den producerats. Något som allt fler tycks göra.
– Människor blir bättre och bättre på att ifrågasätta
var maten kommer från, säger Pär. Vi märker också att
folk har saknat riktigt hantverksbröd.
BAGERI APRIL är ett klassiskt bageri med ett lika klas-

Bageri April öppnade i, just det, april på Vasagatan i centrala Västerås. Kanske inte den allra mest lyckosamma tidpunkten att äntligen få sjösätta sitt sedan länge planerade
projekt. Kim Lund och Pär Martinsson erkänner att när
coronapandemin slog till i Sverige var det en smula pirrigt.
– Det var en hel del ångest just då och vi visste ju inte hur
det skulle gå, säger Pär. Men vi har blivit väldigt väl mottagna. Det verkar som om västeråsarna saknat ett klassiskt
bageri mitt i stan.
Kim Lund är bagaren i konstellationen, på meritlistan
finns bland annat utnämningen till årets bagare 2016. Hon
kom för tre år sedan tillbaka till hemstaden efter en utflykt
till Stockholm och jobb på Vetekatten och Taverna Brillo.
Pär Martinsson är kocken som efter restaurangjobb utomlands hamnade i Västerås.
Tillsammans har de planerat länge för det gemensamma
bageriet.
– Vi har hela tiden haft en tydlig filosofi kring vad vi vill
göra, berättar Kim.
– Vi tummar inte på kvaliteten, fortsätter hon. Och så
långt det bara går jobbar vi med ekologiskt producerade

siskt sortiment. Men variationerna är stora och favoriterna byts ofta ut. De är överens om vikten av att hela
tiden utvecklas.
– Vi vill fortsätta förtydliga och förbättra det vi gör,
säger Kim Lund. Eftersom vi hela tiden vill bli ännu
bättre.
DEN PERFEKTA picknickmaten är förstås en matig
macka. Bageri April tipsar om en höstig fyllning med
exempelvis syrad kål, äpple och lokalproducerad rökt
skinka. Givetvis tillsammans med ett riktigt gott bröd.
Till detta serveras två härliga pajer.
– Vi vill också visa vad man kan göra med restprodukter för att minska på matsvinnet, säger Pär. Här har vi
torkat brödkanter och gjort smaksatta pajskal på egengjort ströbröd och till det en söt och en salt fyllning.
– Båda fyllningarna går att variera efter tycke och
smak, den salta har vi smaksatt med smulorna efter en
vällagrad prästost men självklart sätter bara fantasin
gränserna.

Två recept från bageri April.

Dill- och
Prästostpaj.
1 stor eller 6 små pajer.

Pajskal .
120 g kallt smör.
100 g ströbröd.
100 g vetemjöl.
4 g salt.
10 g hackad dill (kan bytas
ut eller uteslutas helt).
Fyllning.
1,5 dl mjölk.
1,5 dl grädde.
3 ägg .
Salt.
Smulad Prästost (kan bytas
ut mot valfri fyllning).
Gör så här:
1. Blanda ihop degen för hand.
2. Tryck ut i en form.
3. Ställ i frysen tills degen
stelnat.
4. Baka på 200 grader i 8–10
min.
5. Blanda mjölk, grädde och
ägg.
6. Smaka upp med salt.
7. Fyll pajskalet till hälften med
smulad ost.
8. Fyll upp med äggstanning till
kanten.
9. Baka i 175 grader ca 12–14
min.
10. Låt pajen svalna. När du
packar picknicklådan, täck
pajerna med örter och riv över
mer ost.

Cheesecake
med hösthallon och
kardemumma.
1 stor eller 6 små pajer.

Pajskal.
120 g kallt smör.
100 g ströbröd.
100 g vetemjöl.
50 g ljust muscovadosocker.
2 g salt.
5 g kardemumma (kan bytas
ut eller uteslutas helt).
Fyllning.
45 g gräddfil.
212 g färskost.
44 g socker.
2 st ägg.
Gör så här:
1. Blanda ihop degen för hand.
2. Tryck ut i en pajform .
3. Ställ i frysen tills degen har
stelnat.
4. Baka på 200 grader i 8–10
min.
5. Lös upp färskost i gräddfil.
6. Rör i ägg och socker.
7. Fyll formarna upp till kanten.
8. Baka i 140 grader i 14–16
min.
9. Ställ i kylen över natten.
Vid servering garnera med
hösthallon eller andra bär
i säsong.

Presentation av konstverk.

Ta cykeln till konsten.
På Mimers bostadsområden finns mycket som bidrar till det
vackra och roliga i vardagen. Så fyll cykelkorgen med något
extra gott, som de matiga mackorna och pajerna på förra
uppslaget, och ge dig ut bland konsten i Västerås!

VALLBY.

Konst: Röd pyramid.
Konstnär: Carlaxel Olsson,
1990.
I parken bakom Vallby
centrum/Ica Vallby.

Den faluröda stugan får ofta
agera symbol för ett tryggt
hem och svensk landsbygd.
Verket uppmärksammar oss
på att trygga hem finns i olika
former och i olika miljöer.

NORDANBY ÄNG.

Konst: Nöt i block.

Konstnär: Unna Katz, 2017.
På Nordanby Äng finns ett
antal verk av konstnären
Unna Katz. Temat för
bostadsområdet Nordanby
Äng är ”På landet fast i stan”,
eftersom det tidigare funnits
ett lantbruk på platsen.

ÖSTERPORT, CENTRUM.

Konst: The Howling
bitch.

Konstnär: May Lindholm,
2009.
Stora gatan/Östra Ringvägen.
Framför entrén till ett
av Mimers hyreshus
på Österport står en hund
rest på bakbenen
och ylar. Det djuriska möter
något mänskligt.

KV CEDERN, SKILJEBO.

Konst: Organic
dysfunction.

Konstnär: Dan Wid, 2016.
Innergården Säbygatan.
I kvarteret Cedern är träd vik
tiga både i kvartersnamnet
och med träden som växer
på innergården. I Dan Wids
konstverk möts människa
och natur.

Fortsättning presentation av konstverk.

CENTRUM.

Konst: Julius och
Jörgen.

Konstnär: Sonja Pettersson,
1990.
Innergården,
Östermalmsgatan 2–8.
Sonja Petterson är känd för
sina porträtteringar av djur,
framför allt hundar och kat
ter. Deras unika personlig
heter gör att betraktaren kan
känna igen sig i konstverken.
Sonja Petterson är född 1935
i Västerås och har bott stora
delar av sitt liv i Heby.

SKALLBERGET.

CENTRUM.

Konst: Holger.

Konstnär: Sture Collin,
1990.
Engelbrektsgatan 19.
Sture Collins skulpturvärld
domineras av olika gestal
ter. Med lika delar värme,
humor och mörker prov
ocerar de sin betraktare
och ställer frågor kring det
mänskliga.

VALLBY.

Konst: Markerna.

Konstnär: Tommy Widing
med Roland Haeberlein,
1966.
Markerna består av en serie
storskaliga skulpturer som tar
plats i utomhusmiljöerna mel
lan flerfamiljshusen på Vallby.

Konst: Metamorfos.

Konstnär: Gunilla Bandolin,
1990.
Karlfeldsplatsen 2–10.
Längs en väg genom
kvarteret Svarta Plan verkar
Gunilla Bandolins tolv sten
pelare genomgå en förvand
ling, en metamorfos.

FYRTORNET, ÖSTER
MÄLARSTRAND.

Konst: Efata och
Enzo på ring.

Konstnär: Torsten Molander,
2011.
Farledsgatan/Fyrtornsgatan.
I kvarteret Fyrtornet har
Torsten Molander skildrat
två gorillor i sin konstnärliga
gestaltning. Under många år
har han besökt Kolmårdens
Djurpark för att studera
människans nära släkting.
I gorillornas kroppsspråk,
blickar och personligheter
möts människa och djur.

Mer konst.

Det finns förstås väldigt
mycket mer intressant
konst att kolla in, både
på Mimers områden och
i hela Västerås. Läs mer
på vasteras.se/
uppleva-och-gora/
kultur. Där finns bland
mycket annat en karta
som visar ett urval
offentliga konstverk.

Notiser om Mimer 100 år.

Har ni fest eller?
Klart hundraåringen Mimer har fest! Den pågår på sociala
medier dygnet runt. När det är möjligt så kommer det dessutom arrangeras ett stort kalas för alla hyresgäster. Så håll ut,
hjälp varandra och fira digitalt med Mimer.

Notiser om Mimer 100 år.

100 år till av
spännande
hus.

giraffstall?

Skälbygatan bjuder på ett färgglatt radhusområde med
små fina trädgårdar. Men något bryter mönstret? Har
grannarna skaffat giraff? Nej, så är det förstås inte. Men
formen på tvåvåningshusen gör att att de ofta kallas
giraffstall.

Häng med på en arkitektonisk resa
bland Västerås nya och gamla byggnader.
Alla sorters hus hittar du i Mimers
sociala medier.

Vem blir århundradets granne?

I förra numret av Hemma Hos fick ni träffa sex särskilt goda grannar och
här kommer ytterligare tre. Samtliga nio nominerade presenterades med
en utställning på stan i september och vinnaren koras på 100-årsfesten.

100 år till
med ännu
mer.
EVERT NILSSON,
Skiljebo.

HAMDI AHMED,
Pettersberg.

JAC LUNDQVIST,
Kyrkbacken.

”Alla skulle ha en Evert i sitt
hus. Han håller ordning i sop
förrådet, skottar snö på vin
tern och sopar grus på våren
så att dörrarna går igen som
de ska. Allt det där som vi
andra verkar ta för givet.”

”Hamdi är en brinnande och
lysande själ. Hennes engage
mang i unga tjejer på Bäckby
bygger starka, välmående
och självständiga tjejer och
idag är hon en förebild för
alla i området.”

Evert säger:
”Jag har arbetat hela mitt liv
och man skulle nog kunna
kalla mig för en arbetsmyra.
Jag gillar att ha det fint
omkring mig. Så länge jag
orkar kommer jag ta hand om
kvarteret.”

Hamdi säger:
”Jag brinner verkligen för att
unga tjejer ska må bra!
Det är så många ungdomar
som bara sitter inne och ald
rig tar sig ut eller deltar i akti
viteter. Med Flickinitiativet vill
vi ändra på det!”

”En naturbegåvning i både
vänskap och skådespeleri. Jac
bjuder alltid in med varm
hand, till god fika eller fint
samtal. Tillsammans med
100åringen Arne är han
husets klenod och trygga
punkt.”
Jac säger:
”Jag har bott här i huset i olika
lägenheter sedan 1984. Man
skulle väl kunna kalla mig för
kvarterets hustomte. Jag
sköter om gården och ser till
att alla har det bra. Vi som bor
här är som en stor familj!”

Missa heller inte
100 år till av
paradrätter där
västeråskocken
Amir Kheirmand
lagar mat med
utvalda hyresgäster. Programmen
spelas in under
hösten. Glöm heller inte att följa
med på Mimers
tidsresa under
parollen 100 år till
av stora händ
elser. Läs mer på
mimer.nu/100 .

Artikel om Fredriksberg.

Något för alla på
Fredriksberg.
I början av juni invigdes Fredriksbergsparken efter flera års planering och
byggande. Den färdiga och redan välbesökta parken är en lummig mötesplats
för både fredriksbergsbor och andra
västeråsare.

De allra yngsta har självklart mängder med spännande
lekredskap att klättra omkring på, naturligtvis även
sådana anpassade för dem med funktionsvariationer,
och för de som föredrar
en lugnare fritid finns sittytor för avkoppling.
– Vi har byggt för alla västeråsare, oavsett vem du är
och vilka intressen du har ska du kunna njuta av parken.

Parkens slutliga utformning är i mångt och mycket en
gemensam ansträngning där framför allt de boende på
Fredriksberg fått tycka till. Utifrån enkäter, enskilda
intervjuer och samtal i området sammanställdes en önskelista. Högst upp på den stod det: Något för alla!
– Det har varit ett jätteroligt projekt att arbeta med,
berättar Mimers trädgårdsmästare Annica Svanbom Pettersson. Just att vi haft en så fin dialog med de boende för
att verkligen försöka få till en plats där alla känner sig
hemma.
I parken finns förutom grönytor och gräsmattor exempelvis en multisport-arena med läktare (komplett med
laddningsmöjligheter för mobilen), boulebana, utegym
och grillplatser.

Kvartersvärden Martin Björnberg har funnits med
under hela processen.
– Jag har verkligen gillat att vi allihop fått vara med
och påverka och sedan se hur parken växt fram.
Han intygar att besökarnas
recensioner varit väldigt positiva.
– Jag är där varje dag och det är aldrig tomt, säger han.
De som bor i området är förstås ofta i parken men jag ser
också många från andra delar av stan.
Han avslutar:
– Jag tror nog bestämt att fredriksbergsborna är stolta
över sin nya park. För det är definitivt jag. Jättestolt och
jätteglad.

Tre notiser.

Bli låntagare hos
Kulturbanken.
I Växthuset på Viktor Larssons plats öppnade i somras
en något annorlunda bank.
Det som lånas ut är nämligen sådant som instrument,
teaterrekvisita och konstnärsmaterial. Det bästa av
allt: den som lånar slipper
helt betala ränta.
Kulturbanken har öppet vid tre
tillfällen varje vecka och allt
som lånas ut har skänkts av
någon annan som inte behövt
just den prylen. Återbruk, helt
enkelt, med kulturell prägel.
– Tanken är förstås också att
det ska bli en viktig mötesplats,
efter coronan, säger Claudia
Nascimento Ekström, samordnare på Västerås Stad.
Men redan nu är Kulturbanken öppen för kulturhungrande
västeråsare, samt naturligtvis
för de som kan tänka sig att
bidra.
– Vi vill göra kulturen tillgänglig för alla, särskilt för barn och
ungdomar. Den som vill lära sig
ett instrument ska kunna låna
hos oss och känna sig för.

Spontana bollar.
Fotbollsföreningen BK30 är en av alla föreningar i stan som
anordnat spontanfotboll under sommaren.
Varje vecka har en grupp ungdomar samlats på BK30:s planer för att dela upp i
lag och spela matcher.
– Det här är en jättebra grej, tycker Johan Kullman som varit med och arrangerat. Runt ett tjugotal ungdomar, mest killar, har varit på plats för att nöta finter och passningar.
– Där har vi en uppgift att ta itu med, säger han. Ambitionen är att locka fler
tjejer till spontanfotbollen. Men förutom att tjejerna saknats har sommaren
varit väldigt lyckad.
Gratis spontanfotboll, med stöd av Mimer, har arrangerats i olika delar av
stan. Från IK Franke på Råby IP till Skiljebo SK:s aktiviteter på Viksäng.

Kulturbankens öppettider.
Tisdag och torsdag kl. 14–18.
Lördag kl. 10–14.
Läs mer på facebook, sök efter @
kulturbankenVasteras eller @kulturbanken_vas på Instagram.

Fler upptäcker Gröna Mimer.
Trots att Gröna Mimer inte kunnat genomföra några av de
planerade träffarna under sommaren så har medlemsantalet ökat ordentligt.
– Vi är jätteglada över våra nya medlemmar, säger trädgårdsmästaren Annica Svanbom Pettersson. Så fort vi får träffas igen så sätter vi
i gång med vårt ordinarie program. Förhoppningsvis får vi också en
härlig Gröna Mimer-vår nästa år.

Artikel om hemförsäkring och skydd.

O M O LY C K A N
ÄR FRAMME.
Den som inte har en bra hemförsäkring riskerar att råka illa
ut om något oförutsett skulle
hända. Inte minst ekonomiskt.
En hemförsäkring består av flera olika delar.
Egendomsskydd är en av dessa delar och kanske
den som de flesta av oss tänker på när vi hör ordet
hemförsäkring. Den är viktig om dina saker blir
stulna eller förstörs i en brand eller på grund av
en vattenskada. Egendomsskyddet täcker också
kostnader som en hyresgäst måste stå för i sin
egen lägenhet vid en olycka, oavsett vad eller vem
som orsakar den. Exempelvis om en vattenskada i
en grannes lägenhet eller en brand i källaren
orsakar vatten- eller rökskador i den egna lägenheten. Först i ett senare skede kan det bli aktuellt

med skadeståndsanspråk, om olyckan bedöms
ha orsakats av vårdslöshet. Den som orsakar
en olycka kan alltså bli skadeståndsskyldig
och därför har hemförsäkringen också ett
ansvarsskydd. Dessutom rättsskydd som kan
ge ersättning för rättegångskostnader vid en
tvist.
– En olycka kan få stora konsekvenser för en
hyresgäst om något skulle hända, säger
Anette Jansson, chef för Mimers kundcenter.
Och tyvärr så märker vi att vi har hyresgäster
som är oförsäkrade.
Mimer kunde tidigare erbjuda sina hyresgäster "Mimers hemförsäkring" men den
möjligheten finns inte längre på grund av nya
lagkrav.
– Vi informerar nya hyresgäster om vikten
av hemförsäkring vid flera tillfällen. Trots det
vet vi att några missar att se över sitt skydd.

Detta innehåller hemförsäkringen.
• Egendomsskydd (lösöre) som ger ersättning vid exempelvis
brand eller stöld.
• Reseskydd, gäller i 45 dagar (eller hos vissa bolag i 60 dagar),
som bland annat ersätter kostnader för sjukvård och ett eventu
ellt ambulansflyg.
• Ansvarsskydd (skadeståndsskydd) som kan ersätta om för
säkringstagaren bedöms skadeståndsskyldig.

• Rättsskydd (juridiskt ombud) som kan ersätta för
säkringstagarens kostnader för ett juridiskt ombud
vid en tvist.
• Överfallsskydd som kan ge ersättning om
försäkringstagaren blir misshandlad.

Fortsättning artikel om hemförsäkring och skydd.

Skydda dig
mot brand.
• Investera i en brandvarnare, pulversläckare (6 kg) och brand
filt – det kan rädda ditt liv och hem.
• Placera inte saker som kan börja brinna nära spisen.
• Håll koll på spis och ugn vid matlagning. Stäng av spisen om
du måste gå iväg en kort stund, exempelvis till tvättstugan.
• Visst är det mysigt med ljus men lämna aldrig tända ljus obe
vakade. Placera värmeljusen på avstånd från varandra och i
lyktor.
• Trasiga kontakter och klämda sladdar är en säkerhetsrisk och
bör bytas ut.
• Undvik att röka hemma. Kom ihåg att cigarettfimpar slocknar
långsamt, släck dem ordentligt genom att hälla lite vatten på
fimparna.
• Tändstickor och tändare ska alltid förvaras oåtkomligt för
barn.

Kom ihåg att
teckna elavtal.
Den hyresgäst som glömmer att teckna ett eget
elavtal behöver betala en administrativ avgift
eftersom Mimer ser till att elen inte stängs av i
lägenheten. Avgiften, och elkostnaden, läggs då
till på hyresavin.
Som ny hyresgäst hos Mimer, eller om du byter lägenhet,
behöver du teckna ett eget elavtal för att undvika extra
kostnader på din hyresavi. Du måste ha ett elavtal under
hela kontraktstiden och får inte avsluta det innan kontraktstiden har löpt ut.

Artikel om Mimers utvecklingsavdelning.

Hemvändare med koll.
David Lindblom arbetar på Mimers relativt nyinrättade utvecklingsavdelning och hans titel lyder förvaltningsutvecklare.
Bland arbetsuppgifterna ingår att driva långsiktiga projekt,
bland annat när det gäller digitaliseringsfrågor, och omvärldsanalyser. Och ibland är det bra att han talar kinesiska.

Uppväxten skedde i Västerås men därefter blev det
både Stockholm och Oslo liksom en sväng till Kina.
Han utbildade sig till ekonom men passade också på
att ta en examen i kinesiska. För tre år sedan flyttade
han tillbaka till barndomsstaden och sedan drygt ett
år tillbaka är han en av tre medarbetare på Mimers
utvecklingsavdelning.
– En organisation som Mimer behöver kunna arbeta
långsiktigt med olika utvecklingsfrågor, säger han.
Ibland kan det vara svårt att få med dem när man
också har andra arbetsuppgifter.
För Davids del handlar det till stor del om IT och ITsystem. Bland annat projektleder han nästa del i lanseringen av Mimers nya hemsida. Nu handlar det om att
också komplettera med smarta tjänster, som exempelvis hyresgästernas Mina sidor och en modernare
uthyrningsupplevelse. Ett annat pågående projekt är
implementeringen av ett nytt smartare system för hantering av ronderingar, myndighetskrav, tillsyns-ärenden och energioptimering.
– Vi behöver bra system som gör det enkelt för oss att
hålla koll, men nya system behöver också kunna
”prata” med befintliga vilket ofta gör denna typ av projekt lite mer komplexa.
Han säger att det han tycker är roligast med sin
yrkesroll är att den är så varierad.
– Förutom alla projekten så sysslar jag mycket med
omvärldsbevakning och är med i europeiska nätverk i

fastighetsfrågor. Jag får se mycket nytt och lära mig
mycket. Sedan trivs jag väldigt bra med det team jag är
en del av och med alla andra medarbetare.
Kinesiskan då? När är den bra att ha?
– Haha. Inte så ofta nu för tiden kanske. Men jag har
faktiskt hjälpt till som tolk vid några tillfällen.

Mimers expertpanel svarar.

experterna svarar.
Fråga 1: Jag är med i Gröna Mimer och har några pallkragar jag odlar jordgubbar
och lite andra grönsaker i denna sommar. Tyvärr så verkar andra i området ta av
det jag odlar så inget blir kvar för mig att skörda. Känner mig så frustrerad och
ledsen att allt jag slitit med i sommar försvann.
Annica Svanbom Pettersson svarar: Jättetråkigt att du inte fått skörda det du odlat.
Tyvärr är det så ibland med stadsodling att sånt här sker och det är svårt att komma åt
problemet. Personligen kan jag tycka att det hör till god ton att fråga den som odlar om
man kan få smaka och kanske det gör att man istället blir riktigt goda grannar som odlar
tillsammans efter det. En hyresgäst som råkat ut för liknande sa en gång att man får väl
hoppas att den som tog allt behövde det mer än jag. Kanske klen tröst men jag hoppas
ändå du inte tappar modet utan gör nya försök nästa år.

Fråga 2: Jag har varit sjuk med Coronaliknande symptom, men är helt frisk igen
sen en vecka tillbaka. Jag behöver hjälp med min kran i badrummet som står och
droppar. Kan jag göra en serviceanmälan som vanligt då?
Anette Jansson svarar: Är alla i hushållet friska tar vi emot och utför serviceanmälningar
som vanligt igen. Vi fortsätter naturligtvis att följa myndigheternas rekommendationer
och vi har tydliga rutiner för våra besök hemma hos dig för att skydda både dig och oss
som jobbar på Mimer. Om någon i bostaden är sjuk när vi kommer på besök kommer vi
tillbaka vid ett annat tillfälle när alla är friska. När vi kommer hem till dig vill vi helst att du
inte är hemma vid det tillfället. Om det inte är möjligt ber vi dig vara i ett annat rum under
tiden. Våra servicetider för att utföra arbete kommer vara lite längre under en tid. Skicka
gärna in din serviceanmälan via Mina sidor. Du kan känna dig trygg med att vi på Mimer
bara jobbar om vi är helt friska.

Fråga 3: En vän till mig sa att jag inte behövde någon hemförsäkring när jag hyr
min lägenhet. Han sa att hyresvärden står för hemförsäkringen. Stämmer det?
Jag har alltid tecknat min hemförsäkring själv, trots att jag hyrt min lägenhet.
Anette Jansson svarar: Du har gjort helt rätt. Du behöver teckna en hemförsäkring oav
sett om du äger eller hyr din bostad. Vi informerar nya hyresgäster om vikten av hemför
säkring vid flera tillfällen. Trots det vet vi att några missar att se över sitt skydd. Avsakna
den av en hemförsäkring kan orsaka stora kostnader för dig om olyckan är framme.

Har du en fråga?

Mimers experter svarar på frågor om ditt boende.
Mejla till: anette.ekman@mimer.nu.

Artikel om Mimers byggprojekt.

Nya spännande hus.
Mimer bygger för nya hyresgäster på flera platser i Västerås.
Hemma Hos uppmärksammar några intressanta projekt som
är i olika delar av byggfasen.

Kvarteret Högne:
Oas mitt i stan.

Bäckby centrum:
Nära till allt.

”Intresset för det här projektet är stort
och det känns förstås jättekul. Jag har
varit med från början, när vi mötte
och pratade med Bäckbyborna i vår
glasbox. Vi har kommit en bra bit och
nu kan man se var livsmedelsbutiken
kommer att finnas. Hela utvecklingen
av Bäckby centrum är jättespännande
och de som flyttar in i de nya husen
kommer att ha nära till allt, här kommer det finnas bland annat gym och
restaurang och naturligtvis närheten
till Kollage och alla fina gemensamhetsytor i området. Nu sträcker
Bäckby på sig!”
PERNILLA LINDH, MIMERS KUNDCENTER.

”Just nu håller vi på med att gjuta
betongplattan som huset ska vila på.
Inflyttningen är planerad till
månadsskiftet februari/mars 2022
och det blir 54 lägenheter. De flesta är
lite mindre men väldisponerade ettor
och tvåor. På innergården blir det en
terrass med gym, lekredskap och sittytor. Något för alla helt enkelt. Vi har
stort fokus på hållbarhet i hela projektet med bland annat solceller på
taken.”
ANNA SJÖDIN, BYGGPROJEKTLEDARE.

Tegnérlunden: Nya
bostäder på Emaus.

”Det blir sexvåningshus med totalt 69
lägenheter, tvåor och treor. Vi befinner oss i
projekteringsfasen efter att vi tagit över
projektet från ett annat byggbolag så vi har
inte kommit så långt än. Det är en hel del
jobb med att gräva in vatten och avlopp just
nu. Det kommer att bli superfina lägenheter
till de hyresgäster som får möjligheten att
flytta in när vi är färdiga.”
JONAS ROSÉN, BYGGPROJEKTLEDARE.

Artikel om skräp.

Rätt skräp på rätt plats.
Vem vill mötas av en överfull papperskorg när chokladpappret i fickan ska
slängas? Ingen naturligtvis! Ändå
tvingas Mimers entreprenörer tömma
behållarna och plocka skräp från
marken alldeles för ofta.
De mindre papperskorgarna som finns i Mimers bostadsområden är
till för mindre sorters skräp. Som exempelvis chokladpappret, den
tömda tablettasken eller påsen som användes under hundpromenaden. Men istället är det ofta proppfulla soppåsar som hamnar
där. Den vanliga soppåsen från skåpet under diskbänken, liksom allt
annat större avfall, ska förstås placeras på rätt plats i miljöboden.
– Vi ser tyvärr att många kastar alldeles för mycket större avfall i
våra mindre behållare, säger Annica Svanbom Pettersson, Mimers
trädgårdsmästare och ansvarig för yttre skötsel. Våra entreprenörer
får lägga mycket tid på att städa upp runt papperskorgarna, tid som
i stället hade kunnat användas för att jobba med andra viktiga åtgärder.
HON POÄNGTERAR att många hyresgäster gör rätt och tar ansvar för
att deras egna områden ska vara rena och fungera bra. Men att andra
är slarviga, både när det gäller var matavfallspåsar och övrigt hushållsavfall ska placeras liksom hur grovavfallet hanteras.
– Vi har till exempel sett hur uttjänta soffor och sängar bara ställs i
eller utanför miljöboden, fortsätter hon. Allt sådant grovavfall ska till
Återbruket, när det hamnar fel blir det extra kostnader som i slutänden riskerar att drabba hyresgästerna själva.
Ett annat problem är att vissa hundägare är väldigt nonchalanta
med att plocka upp efter sina hundar.
– Det är inte särskilt trevligt att mötas av detta, varken för hyresgästerna eller för våra entreprenörer. Det är inte svårt att föreställa
sig hur det känns att trimma med en grästrimmer eller rensa en rabatt
där hundägare inte plockat upp efter sin hund.
Alltså, rätt skräp på rätt plats. För allas trivsel på Mimers områden.

Rent Västerås.
Under 2020 tar Västerås stad
krafttag mot den allmänna nedskräpningen på gator och torg.
Ett flertal aktiviteter är planerade för
att uppmärksamma både nedskräpningen och goda initiativ för en
renare stad. Bland annat i form av
skräpplockardagar där föreningar och
organisationer städar sitt närområde.

Artikel om Mimer pop-ups.

Kulturen poppar upp.
Så gott som alla evenemang och framträdanden som var planerade för
sommaren ställdes in av känd orsak. Då hittade Mimer ett nytt sätt att
sprida lite glädje i bostadsområdena. Nämligen överraskande besök
från artister, dansare och musikanter.

Plötsligt är de bara där. Mimer pop-ups kallas
initiativet och det är precis vad det låter som. Allt från
gycklare och skådespelare till danstrupper och
orkestrar har poppat upp på i förhand hemliga platser
och tider. Mimers trygghetsvärd Katarina Bilberg
berättar om sommarens shower:
– Jag är själv gammal dansare och märkte hur svårt
det blev för alla stans kulturarbetare när nästan alla
deras uppdrag ställdes in. Då började jag fundera på
vad vi kunde göra för att dels hjälpa dem och dels ge
våra hyresgäster något extra under sommaren.
Mimer pop-ups är ett sätt att stötta lokala artister
under sommaren och samtidigt kunna bjuda på
kultur i Västerås bostadsområden.
– Vi ville ha ett brett utbud för alla smaker och åldrar. Till exempel Gycklargruppen TRIX för barnen,
Compasión Dance Company och förstås Mimers
gårdsmusikorkester som kan spela precis vad som
helst.
Mimers Åke Larsson är medlem i det sistnämnda
bandet och han menar att det är omöjligt att säga vilken musikstil de spelar.
– Allt från jazz och rock till visor och vals, säger han.
– Och lite bossanova. En del blues. Pop förstås.
Katarina Bilberg upplever att Mimer pop-ups tagits
emot väldigt väl av västeråsarna.
– Det har verkligen varit uppskattat, säger hon. Vi
har "poppat upp" inför totalt över tusen personer
under sommaren. Naturligtvis utan att medverka till

folksamlingar, varje framträdande har varit hemligt.
– Det är knappt vår personal vetat om var och när vi
dykt upp, skrattar hon och avslutar:
– Det känns meningsfullt ända in i hjärtat. Många
känner sig ensamma just nu, både hyresgäster och
artister, och då har vi kunnat bidra till att människor
möts på ett säkert och roligt sätt.

Information från olika områden.

Mitt område.
Bäckby, råby Centrum, Skälby, Fredriksberg, Vetterstorp, Vetterslund och Hammarby.

Vilken sommar
vi haft.

Många har haft hemester i år och vi hoppas att ni har haft nöje av våra gemensamma utemiljöer. Det är ju nytt på såväl
Fredriksberg som Bäckby och Skälby har
sedan tidigare två nya fina lekytor.
Nu närmar sig hösten och vi kommer att ha
besiktning av alla garage på områdena, mer information kommer när detta närmar sig.
Våra nya hus på Bäckby Centrum växer upp, det
är så roligt att följa byggandet och vi längtar efter
att välkomna all nya hyresgäster som fyller de 105
lägenheterna. Just nu ligger beräknad start för
inflytt under hösten 2021.
Vi hade såklart en önskan att få träffa er på våra
grillkvällar och på miljöbodskaffe under våren.
På grund av coronapandemin blev ju dessa framflyttade och nu verkar det tyvärr som vi inte heller i höst kan mötas på de sätten. Men vi återkommer så fort vi känner att vi på ett tryggt sätt
kan möta varandra över en korv eller en kopp
kaffe. Ha en fin höst!
OMRÅDESCHEF. Annelie Hedman.

På schemat.
Bäckby.

Välljärnsgatan 13. Vi är snart klara med renoveringen av tvätt
stugan. Samma jobb kommer att ske i tvättstugan på Puddel
ugnsgatan 13.
Välljärnsgatan 13 och Puddelugnsgatan 13. Det finns nu nya
varmförråd att hyra bredvid tvättstugorna. Intresserad av att
hyra? Håll utkik på mimer.nu.
Välljärnsgatan 1–45 och Puddelugnsgatan 1–45. Vi bygger
om vid nedgångarna till källare för att öppna upp och göra det
ljusare, tryggare och mer trivsamt.
Välljärnsgatan. För att öppna upp och öka tryggheten har vi
tagit bort det långa planket högst upp på gatan, bakom ute
platserna mot tomtgränsen.

Skälby.
Vi fortsätter jobba med utemiljön i området, vi ser bland
annat över brandgator och buskage.

Fredriksberg.
Den stora lekytan i området är färdig!
Efter synpunkter om att en del parkeringar är mörka har vi
satt upp spotlights på några parkeringar med gott resultat.
För att öka tryggheten i källare/förråd så sätter vi hänglås på
alla förråd med samma nyckel till lägenheten som till förrådet.
Flugsnappargatan 2–36 och Lövsångargatan 2–6. Alla arma
turer i trapphus och allmänna utrymmen har bytts till närvaro
styrd LEDbelysning.
Lövsångargatan 14–36. Vi byter armaturer i trapphusen lik
som i garagen på Flugsnappargatan,

Råby centrum.
Vi har gjort rent fasaden och balkongsidorna så nu är det
rent och snyggt.

Vetterstorp.
Karlavagnsgatan 1. Vi har asfalterat parkeringen och vid mil
jöboden.

Vetterslund.
Delar av miljöboden har byggts om för att kunna ha ett par
förråd att hyra ut om intresse finns.
Planteringarna ses över och åtgärdas där växtligheten inte
tagit sig.

Information från olika områden.

Mitt område.
Viksäng, Skiljebo, stentorpet, Malmaberg, Haga, Hemdal, Ö Mälarstrand och Lillåudden.

Vi har fått tänka om
och tänka nytt.
Många av de aktiviteter vi planerat för
sommaren ställdes in så vi fick tänka om
och tänka nytt.
Ett exempel är de pop up-konserter som arrangerats på flera av våra gårdar under sommaren
och hösten. Ett annat är balkonggympan på
några av våra innergårdar och vi har dessutom
bjudit på miljöbodskaffe.
Även i år fokuserar vi mycket på våra miljöbodar och vi har monterat nya tydliga skyltar för
att underlätta för avfallssorteringen. Vi har
också satt upp nya tydliga informationsskyltar
i många av våra tvättstugor. Vår skötselentreprenör Polarstäd jobbar för fullt med fönsterputsning i trapphusen under hösten planterar
Peab höstfägring i urnorna på området.
OMRÅDESCHEF. Katarina Sahlander.

På schemat.
Viksäng.

Kaserngatan 6. Vi har renoverat hissen.
Kaserngatan 16–20. Nytt passersystem och digital tvättstugebok
ning.
Kaserngatan 18–20. Uppfräschning i tvättstugorna pågår.

Skiljebo.
Cedergatan 13–33. Ny belysning i trapphusen och installation av
passersystem.
Cedergatan 3–9. Vi har målat takfotar och balkongtak.
Säbygatan 3–9. Uppfräschning av tvättstugor och golvvård i
trapphus och hissar.
Säbygatan 11–13. Balkongrenovering pågår

Stentorpet.
Vi har renoverat sex miljöbodar.
Stentorpsgatan 1–13. Grävning avlopp och dränering. Samma
jobb pågår på Stentorpsgatan 2–16.

Malmaberg.
Tråddragargatan 27–29. Miljöboden är färdigrenoverad.
Svarvargatan 2–8.
Takbyten.

Haga.
Haga Parkgata 12–26. Vi har installerat passersystem och digital
tvättstugebokning. Stamspolning är planerad till november.
Haga Parkgata 3–5. Uppfräschning i tre tvättstugor.

Hemdal.
Geijersgatan/Hemdalsvägen. Vi färdigställer ny lekplats, plante
ringar och sittmöjligheter på innergården. Jobbet pågår under
hösten.
Nya Hemdal. Golvbyte etapp 2 pågår.

Öster Mälarstrand.
Bogvägen 1–3. Ny utebelysning.
Bogvägen 1–3. Fasadrenovering pågår under hösten.

Lillåudden.
Fyrbåksvägen 14–16. Omläggning av tak är färdigt och utbyte av
mjukfogar pågår till vecka 44.

Information från olika områden.

Mitt område.
Skultuna, Vallby, Pettersberg, Oxbacken och Oscaria.

Packa fikakorgen.

Det är sensommar och vi hoppas att värmen dröjer sig kvar ett tag så att vi alla
kan få fortsätta njuta av våra fina utemiljöer, lekparker och gemensamhetsytor.
Det finns många härliga utflyktsmål i vårt
vackra område. Ett tips är att packa fikakorgen
och bege sig till upplevelseparken på Vallby. Vi
hade planerat en återinvigning av parken under
sommaren men den har vi tyvärr fått ställa in.
Mosaiken är restaurerad och våra trädgårdsmästare och entreprenörer har gjort ett fantastiskt arbete.
Vi är många som tillsammans jobbar hårt från
för att vårt område ska vara rent och snyggt, trivsamt och tryggt för oss alla. Det arbetet måste vi
göra tillsammans men under lite andra former
nu när vi inte kan ses som tidigare.
Jag håller tummarna för att vi snart kan träffas igen och önskar er alla en härlig höst!
OMRÅDESCHEF. Sarah Norström.

På schemat.
Skultuna.

Bruksgatan 13–21. Takbyten och fönsterrenovering är fär
digt, målning av fasaderna pågår.
Stenhusvägen 6 och 8. Takbyten är klara, fönsterrenovering
samt målning av trappräcken pågår.
Aluminiumvägen 5. Ytskiktsrenovering pågår och kommer
göra det året ut.
Mäster Jacobs Väg 25. Takbyte pågår fram till mitten av
oktober, därefter kommer fasadbelysning och armaturer i all
männa utrymmen bytas till ledbelysning.

Vallby.
Gäststuguvägen 1–5. Takbyte pågår och därefter byts taket
på Gäststuguvägen 7–9.
Parstugugatan 1–33. Nya staket mellan grannarna och nya
häckar mot gatan.
Allmogeplatsen 35 A. Hissbyte startar vecka 40.
Allmogeplatsen 10. Vi har restaurerat lekplatsen, bytt ut lek
redskap och trappa. Nu finns nya möbler och grill samt nya
växter i rabatterna.
Portlidervägen. Vi renoverar två miljöbodar under septem
ber.
Upplevelseparken. Vi har renoverat mosaiken och restaure
rat en av rabatterna. Möblerna i pergolan byts ut under hös
ten.

Pettersberg.
Pettersbergsgatan 22–28 Hissbyte pågår.
Pettersbergsgatan 41 A–H. Målning av utvändiga trapphus
under hösten samt byte av tak på miljöboden.
Pettersbergsgatan 23–35 samt Grottvägen. Låsbyten.

Oxbacken.
Solvägen 18–28. Tak och fasadbyte samt målning av fasa
der.
Lantvärnsgatan 17. Takbyte pågår och takbyte kommer även
ske på Lantvärnsgatan 15.
Lantvärnsgatan 4–8. Fönsterrenovering startar under vecka
38.
Dessutom målar vi fasad, cykelförråd och carport.

Information från olika områden.

Mitt område.
Centrum, Skallberget, Gryta, Hökåsen, Vega, Kristiansborg och Nordanby Äng.

Tillbaka till det nya
vanliga.
Efter en sommar som redan förutbestämt
skulle bli en speciell sommar
är vi nu tillbaka i det nya ”vanliga”.
I arbetsgänget är vi nu igång igen och vi har insett
att hösten kommer att fortsätta i försiktighetens
tecken. 2020 blir året då vi inte i samma utsträckning som tidigare får möjlighet att träffa våra
hyresgäster under avslappnade former ute i våra
bostadsområden. Ni får hålla tillgodo med de uppskattade ”pop-up”-aktiviteterna som här och där
helt plötsligt har dykt upp som svampar ur jorden
på våra områden.
När våra kvartersvärdar, kvarterstekniker och
fastighetstekniker utför arbeten hemma hos er i
era lägenheter, så vill jag både för er
och vår personals skull att vi hjälps åt att hålla
avstånd.
Nu biter vi i, håller avstånd och rider ut den
rådande pandemin.
OMRÅDESCHEF. Mats Hedlund.

På schemat.
Centrum.

Kv. Josef. Ombyggnationen pågår, sista etappen flyttar in runt
årsskiftet. Sedan återstår arbeten för att färdigställa marky
torna på gården.
Karlsgatan 26–28 och Södra Allégatan 25. Målning av bal
konger och entréer pågår. Elektroniskt bokningssystem i tvätt
stugan är installerat och klart.
Lappgränd 2. Vi byter panel och målar förrådsbyggnad.
Skolgatan 4. Byte av tak på den röda längan pågår.
Kristinagatan. Vi målar carportar under hösten.
Södra Allégatan 12. Vi byter belysning i trapphus, källare och
förråd under september.
Karlsgatan 26, Vasagatan 33–37, Skolgatan 8 och Skolgatan
4. Vi renoverar miljöbodar under hösten.

Skallberget.
Skallbergsrundeln. Upprustning av lekparken sker under
augusti/september.
Tåget och Rundeln. Vi renoverar tvättstugor under hösten.
Karlfeldtsplatsen 10. Vi reparerar och underhåller garage
längor.
Energi och vattensparåtgärder pågår, vi bygger också ut
rörelsestyrd LEDbelysning på Karlfeldtsgatan.
Kv Älgen 1. NCC är i full gång med nybyggnationen.
Karlfeldtsplatsen 9 och 10. Hissarna byts ut under senhös
ten, alla berörda får separat information.

Gryta.
Etapp 1 av ombyggnationen, Drevjakts, Spårhunds och
Drevervägen, har tullat i ång.

Emaus.
Tegnérlunden. Förberedelser pågår för nybyggnation på den
gamla industritomten mittemot ICA Ettan. Mimer kommer pre
liminärt att bygga 69 lägenheter.

Nordanby Äng.
Entusiasterna i Trädgårdsföreningen pysslar på med sina
odlingar. Våra trädgårdsmästare frösådde ängen i våras, nu
ska den slås och sedan kompletteringssås igen.

Information från olika områden.

Mitt område.
Mimers studentlägenheter.

Välkommen
till Västerås.
Vi välkomnar alla nyinflyttade och redan
boende studenter till våra fina studentområden. Efter en riktigt strålande hemmasommar har terminen på MDH startat. Vi fortsätter anpassa oss till den globala situationen
men med gemenskap, tålamod och omtanke
om varandra.
Det är många studenter på Högskolan i år. Intresset
är stort och vi är glada över att kunna hälsa över 200
nyinflyttade till oss denna termin. Tänk på att med
eget boende behöver du teckna en hemförsäkring. Då
är du försäkrad om du råkar ut för en olycka eller
orsakar en brand eller vattenskada.
Allt är inte som vanligt. Restriktioner och avrådan
från att samlas begränsar det sociala utbytet och det
påverkar såklart uppstartsperioden. Mimer står fast
vid beslutet att hålla alla samlingslokaler i våra studentboenden stängda tills vidare. Våra utemiljöer är
tillgängliga för grillning och samvaro i mindre grupper. Till er tjänst har de flesta av våra boenden också
studentvärdar. Elin Karlsson Mångs, studentvärd på
området Folke, har arbetat tillsammans med oss
under sommaren. Stort tack till henne för alla glada
skratt och det engagemang hon bidragit med.
Vi i Mimers Student-team ser fram emot att träffa
er under hösten. Vi jobbar tillsammans för ett bra
boende i vår vackra studentstad.
CHEF MILJÖ OCH STUDENT. Gunilla Pennanen.

På schemat.

Anderslundsgatan 2–12. Vi förnyar belysningen och rus
tar upp miljöbodarna invändigt under hösten.
Anderslundsgatan 13. Invändig upprustning av miljöbo
den planeras under hösten.
Jakobsbergsgatan 11. Under hösten påbörjar vi förnyelse
av terrassen och utför markarbete utanför entrén för
bättre avrinning.
Kaserngatan 16B. Förnyelse av modul för trapphuslista
och tvättstugebokning. Nya droppar och droppläsare
samt porttelefon. Nya hänglås till förråden. Samtliga
arbeten påbörjas under hösten.
Kaserngatan 6. Vi har reparerat hissen och monterat nya
hänglås.
Engelbrektsgatan 19. Fönsterbyten är planerade under
2020.
Åkarhagsgatan 1. En del av fastigheten ska dräneras
under 2020.

Sida med Mimerkortet.

Med Mimerkortet får du som hyresgäst
10 procent rabatt hos JoWork. Hjälp med
att ställa in tvkanalerna kostar därmed
330 kronor efter RUTavdrag.

H I T TA K A N A L E R N A .
När tv-utbudet i Mimers lägenheter snart bara går att ta emot digitalt
kan det vara lite krångligt att hitta favoritkanalerna. För dem som så
önskar finns det hjälp att få.
Efter att länge haft tv/radio-butik i Västerås och Köping beslutade sig Joel Ohlsson och hans kollegor för att
satsa på installationer inom bild och ljud på plats – hos privatpersoner och organisationer.
– Det som kallas ”smarta hem” kommer mer och mer, intygar Joel Ohlsson. Vi jobbar helt enkelt med att
se till att helheten fungerar.
Med Mimerkortet får Mimers hyresgäster rabatterat pris på bland annat hjälp med inställningen av tvkanalerna.

Giltigt t.o.m.
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Mimerkortet

Aktiviteter
och upplevelser:
• Karlsgatan 2 – Konst
och länsmuseum.
Datorsupport:
• Bluescree.
Fordon:
• Axelssons Trafikskolor.
• Bilia – Biltvätt/Hertz
biluthyrning Västerås.

Mimerkortet ger dig som hyresgäst fina rabatter, förmåner och erbjudanden.
Samtliga Mimerkortpartners och aktuella erbjudanden finns på mimer.nu/mimerkortet.

• City trafikskola.
• Ryds Glas.
Hem och inredning:
• Bennströms Sol
skyddsgruppen AB.
• Caparol.
• Certego.
• Ekströms Konst
och Inramningsaffär.
• Greenroom.

Blommor & Design.
• Gröna Drömmar.
• Heby Städ & flytt.
• Karolf Städservice.
• Rebox.
• Runes färger
Happy Homes.
• Second Step.
• Viksäng sko
och nyckelservice.

• Öbergs Färg.
Hotell:
• Best Western
Hotel Esplanade.
• Best Western Plus
Hotel Plaza.
• Elite Hotels of Swe
den.
Hälsa och träning:
• Actic.

• Dansklubben
Marionetterna.
• Itrim.
• Sporthyra Västerås.
Sport:
• Bäckby United.
• Gideonsbergs IF.
• Västerås Irsta Hand
boll.
• VIK Fotboll.

• VIK Hockey.
• VSK Bandy.
• VSK Fotboll.
Äta:
• Kalle på Spången.
• McDonald's.
• Waynes Coffee.
• Skafferiet.

Sida med tävla och vinn.

Mimers kundcenter
Kontakta kundcenter på
02139 70 00 eller mejla
kundcenter@mimer.nu
om du har frågor om
uthyrning, kontrakt,
nycklar eller vill göra
förbättringar i ditt
boende. På Gasverks
gatan 7 har Mimer just
nu endast öppet för
bokade besök.

Vinn en trevlig fikastund.
Det finns alltid plats för en extra bulle eller några trevliga
småkakor. Två glada vinnare får shoppa loss på Bageri
April.
Har du redan följt Bageri Aprils recept i tidningen? Är du tillbaka från utflykten
bland konsten på Mimers områden? Då är det dags att försöka vinna ett trevligt
bageribesök på Vasagatan.
Två vinnare får varsitt presentkort på 500 kronor att fika eller köpa hantverksbröd för. Blir det något för frukoststunden eller blir det en skön timme med en
varm kopp och några klassiska bakverk?

Tävla och vinn!

Vem har ansvar för att teckna hemförsäkring?
Svar 1. Hyresvärden.
Svar X. Hyresgästen.
Svar 2. Hemförsäkring behövs inte.
Skicka ditt namn och svaret på frågan senast den 15 november till carina.hage@
mimer.nu eller Bostads AB Mimer, Carina Hage, Box 1170, 721 29 Västerås.
Vinnarna från nummer 2 2020 är: BrittMarie Svensson, Hemdal, Alexander Uppling,
Viksäng och Eva Leander, Centrum. De får varsitt exemplar av Karin Sundgrens kokbok
No waste just taste. Rätt svar på frågan i förra numret av Hemma Hos var svar X.
Mimers kundenkät delas i första hand ut digitalt.

Serviceanmälan
Du kan göra en service
anmälan på Mina sidor
eller i appen ”Mina
sidor” dygnet runt. Du
kan också ringa direkt
till Mimers kundcenter.
För aktuella öppettider,
telefontider och kon
taktuppgifter se
mimer.nu
Fastighetsjour
Vid akuta fel när Mimer
har stängt ringer du
jouren 02139 70 70.
Det gäller endast ären
den som inte kan vänta
till nästa dag – som en
vattenläcka, att du låst
dig ute eller att felpar
kerade bilar står i
vägen.
Störningsjour
Vid allvarliga störningar
på natten ringer du
vår Störningsjour på
02139 70 50.
Störningsjouren har
öppet alla dagar
kl 20.00–05.00.
Kvartersvärdar
När du gör en service
anmälan kommer kvar
tersvärden och hjälper
dig. Information om
vilka kvartersvärdar
som arbetar i ditt
område finns på Mina
Sidor och i trapphuset.

Mimers baksidesannons.

