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Under midsommarveckan reser Micasa Fastigheter midsommarstänger 
klädda med björkris och sommarblomster på fl era av Micasas gårdar. 
Stängerna tas ner ungefär två veckor efter midsommar. 

Glad midsommar! 

Trivsel till sommaren
Tidningen Trivsel är på väg till 
alla hyresgäster och kommer 
i brevlådan runt midsommar. 

I sommarens nummer kan 
du läsa intervjun med kokboks -
 virtu osen Anna Bergenström. 

Läs också om mask rosor 
och körsång med mera.

Om du inte har fått 
tidningen veckan efter 
midsommar, kan du höra 
av dig via e-post till: 
kommunikation@micasa.se, 
så skickar vi den till dig. 
Du kan också läsa Trivsel 
på www.micasa.se. 

Beställ en 
konstvandring
Micasa Fastigheter har tagit 
fram fyra konstvandringar i 
områdena Söderort, Södermalm, 
Västerort och Norrmalm/
Östermalm. Dessa hänger 
ihop med boken Konst i sin tid. 
Foldern beskriver områdets 
historia, fastigheternas arkitektur 
samt konsten. Beställ foldrarna 
genom att skicka e-post till: 
kommunikation@micasa.se. 

och körsång med mera.
Om du inte har fått 

tidningen veckan efter 
midsommar, kan du höra 
av dig via e-post till: 
kommunikation@micasa.se, 
så skickar vi den till dig. 
Du kan också läsa Trivsel 
på www.micasa.se. 
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Hyresbladet gör uppehåll under juli månad 
och kommer åter i brevlådan i augusti. 

Sommaruppehåll för Hyresbladet 
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Gröna fi ngrar 
på Vädurens 
trygghetsboende  
Längst upp i Vädurens 
trygghetsboende gömmer 
sig en prunkande vinter-
trädgård. Dit kommer man 
via takterrassen. Borådet 
driver projektet tillsammans 
med andra hyresgäster i 
boendet. 

Irene Erdös, 80 år, och Inger 
Holmlund, 86 år, har varit 
särskilt aktiva med att se till 
att vinterträdgården under-
hålls och står i blom.

Varje förmiddag under ett 
par timmar träffas Irene och 
Inger i vinterträdgården för 
att vattna och göra rent. Det 
är mycket att ordna även på 
takterrassen – den är ännu 
inte färdigplanterad. 

 – Titta! Orkidéerna 
blommar, säger Irene och 
pekar på en hel vägg med 

orkidéer av olika slag som 
grannarna gemensamt 
samlat ihop från de egna 
hemmen.

Medelhavsväxter är temat 
– Vi hade tänkt oss en 
medelhavsträdgård, förkla-
rar Irene. Det passar bra för 
att solen ligger på. Växterna 
måste klara av klimatet.

I krukorna frodas bland 
annat citronträd, fi konträd 
och en korkek. Men också 
andra mindre exotiska växter, 
som en 60-årig pelargon.

– En gång i tiden tillhörde 
den en av hyresgästernas 
mamma, säger Inger.

Den mest sällsamma 
växten i vinterträdgården 
är orkidén Wanda. Den 
hänger i taket med luft -
rötterna rakt ned. 

– Så växer den i naturen, 
förklarar Irene.

Irene och Inger är båda 
väldigt växtintresserade. 

– Det är en förutsättning, 
säger Irene, och Inger 
instämmer.

Gemenskap och trivsel 
Den idag lummiga vinter -
trädgården blev klar 
i mars 2014.

Växterna är hyresgästernas 
intresse och kostnad. Och 
vinterträdgården har blivit 
något speciellt för gemen-
skapen och trivseln.

– Hit kan man komma för 
att slappna av. Sista fredagen 

i månaden arrangeras också 
mingel i vinterträdgården – 
vi dricker vin, äter småplock 
och umgås, berättar några 
av hyresgästerna.

– Andra aktiviteter som 
anordnas här är möten med 
musik, qigong och syjunta, 
tillägger Irene. 

På nyårsafton brukar 
grannar och gäster samlas 
i vinterträdgården för att 
titta på fyrverkerier, mingla 
och skåla i bubbel.

Det fi nns en lista på 
vilka tider som man kan 
boka vinterträdgården för 
privat bruk. Men helst vill 
Inger och Irene ha vinter-
trädgården för sig själva 
under förmiddagarna, för 
att de i lugn och ro ska 
kunna vattna och ta hand 
om växterna. Efter klockan 
tolv kan andra hyresgäster 
komma för att njuta av 
miljön.

Kryddträdgård för alla 
Vinterträdgården är möble-
rad med bord och stolar, och 
växterna är planterade så 
att de inte är i vägen. Mot 
södersolen fi nns persienner 
som skyddar växterna. Och 
luft fuktigheten skapas genom 
att Irene och Inger fl itigt 
sprayar insidan av fönstren.

När värmen kommer 
planteras en kryddträdgård. 
Där kan alla i huset hämta 
gräslök och persilja när de 
behöver.

Hyresgästporträtt 


