
En trevlig utemiljö betyder mycket, både för ditt  
välmående och din trygghet. Därför har vi ett  
projekt som heter Gröna Mimer. 

I ett Gröna Mimer-projekt står Mimer för kostna-
der för frön, redskap, jord och annat som behövs. 
Som Gröna Mimer-deltagare har du stor möjlig-
het att påverka din utemiljö. 

Gröna Mimer är till för att du ska trivas hos oss.  
Du behöver inte vara van odlare eller kunna en  
massa om växter. Du kan börja i liten skala och  
utvidga efter hand. Du kan göra en större odling 
eller bara ha en liten kruka. 

På baksidan kan du läsa mer om hur Gröna Mimer  
fungerar.

Välkommen till Gröna Mimer!

Gröna Mimer - odlarglädje för alla



Så fungerar Gröna Mimer
Vem är med?
Ditt Gröna Mimer-projekt får du gärna ha till-
sammans med andra hyresgäster, men  
vill du ha en egen kruka, rabatt eller odling 
går det också bra.

Hur ska det skötas?
Det ska se snyggt och prydligt ut och komma 
fler hyresgäster tillgodo. Det vill säga; alla 
Gröna Mimer-projekt ska vara placerade så att 
andra hyresgäster kan njuta av dem.  

Du får inte ha en Gröna Mimer-rabatt på din 
privata uteplats eller balkong. Självklart är det 
fint om det blommar där, men det får du som 
boende bekosta själv.

Vad händer om jag tröttnar? 
Om du inte längre orkar eller vill fortsätta 
med din rabatt eller annat Gröna Mimer-
projekt behöver du meddela våra trädgårds-
mästare, innan ogräset kommer. Vi ser då till 
att någon annan tar över, för fortsatt trivsel.

Vad kan vara Gröna Mimer? 
Blommor, grönsaker, örter eller annat vackert 
och trivsamt. Gärna växter som främjar ge-
menskap och samhörighet. 

Vem betalar och vem arbetar?
Vi står för kostnader av växter, frön, jord, 
gödsel och liknande. Du planterar, rensar och 
vattnar samt tar ansvar för att det ser trevligt 
ut. Som Gröna Mimer-deltagare får du inbjud-
ningar till resor, studiebesök, kurser och före-
läsningar. Ofta gratis eller starkt rabatterade.

Vill du gå med i Gröna Mimer? 
Kontakta vårt kundcenter på 021-39 70 00 
eller våra trädgårdsmästare via mejl  
gronamimer@mimer.nu om du är intresserad 
av att gå med i Gröna Mimer. 

På www.mimer.nu/grona-mimer kan du läsa 
mer om hur vi tillsammans kan vårda och 
utveckla din utemiljö. 


