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informerar
Maria Mannerholm har utsetts till Micasa  
Fastigheters nya VD. Hon tillträder den  
12 oktober. 

Maria Mannerholm har varit stadsdelsdirektör  
sedan 2001 och kommer närmast från Hägersten-
Liljeholmens stadsdelsförvaltning. Maria har  
lång erfarenhet från ledande positioner inom 
Stockholms stad. 

– Jag ser det som en stor utmaning att leda 
Micasa Fastigheter i arbetet med att skapa bra  
boendelösningar för äldre och grupper med  
särskilda behov, i nära samarbete med andra  
berörda verksamheter, säger Maria Mannerholm.

Maria Mannerholm blir Micasas nya VD

Besök Micasas monter på  
Seniormässan i Älvsjö 
Snart är det dags för en  
av höstens höjdpunkter – 
Seniormässa i Älvsjö. Kom  
och botanisera bland prova- 
på-aktiviteter, seminarier  
och musikuppträdanden.

I slutet av oktober är du välkommen 
till Seniormässan som arrangeras 
för tjugoförsta året i rad. 

Föreningar, företag och den  
offentliga sektorn bjuder på  
information, rådgivning och  
aktiviteter. Teman är bland  
annat boende och tjänster, vård  
och omsorg, hälsa och skönhet  
samt resor och turism.

Seniormässan äger rum på 
Stockholmsmässan i Älvsjö  
i C-hallen, intill huvudentrén. 
Micasa Fastigheters monter-
nummer är C03:39.

Läs mer om årets utbud  
på www.seniormassan.se

Tid: Tisdag 20 oktober– 
torsdag 22 oktober kl.10–16
Plats: Stockholmsmässan  
i Älvsjö
Entrépris: 60 kr med  
rabattkupong och 120 kr fullt 
pris. Rabattkuponger finns i 
mässtidningen (DN) och i två  
bilagor i SvD samt i M-magasin, 
Veteranen, Pensionären och  
Här & Nu. Utöver det finns  
den även på Senior.se samt i 
Vi och Doktorn.

http://www.micasa.se


Vinnaren belönas 
med blomstercheckar 
och får sin bild 
publicerad i vinterns 
nummer av Trivsel 
och på micasa.se.
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Nu har vi lagt upp en ny 
funktion på webben som 
hjälper dig att jämföra hur 
tillgängliga Micasas 
fastigheter är.

Vårt mål är att alla ska 
kunna bo i och besöka 
våra byggnader oavsett 
funktionsnedsättning.  

Under fl iken Alla 
våra fastigheter på 
www.micasa.se kan 
du hitta information 
om fastigheterna i Micasas 
bestånd. Här fi nns även 
den nya funktionen som 
beskriver tillgängligheten 
i samtliga fastigheter. 

Håll utkik efter ovan 
illustrationer som 
symboliserar rörelse, 
syn och hörsel.  

Läs mer om den fysiska 
tillgängligheten i och 
omkring Micasas fastigheter 
under Tillgänglighet på 
www.micasa.se 

Information om 
tillgänglighet på micasa.se

Har du en idé om ett 
läckert höstmotiv? Eller 
har du redan lyckats fånga 
en härlig höstbild? Delta 
i Micasas fototävling 
genom att skicka in 
ditt favoritfotografi  med 
hösten som tema. 

I fjolårets fototävling fi ck 
Micasa Fastigheter ta emot 
många fi na bidrag. Nu har 
du chans att delta igen. 
Tävlingen pågår fram till sis-
ta november. Fotografi et ska 
spegla hösten som årstid – 
släpp fram din kreativa 
sida och tolka temat som 
du vill. Alla som deltar 
får en trisslott.

Genom att skicka in ditt 
bidrag deltar du i Micasa 
Fastigheters fototävling 
och accepterar tävlings-
villkoren som går att läsa 
på www.micasa.se/
fototavling. 

Du kan också få villkoren 
skickade till dig per post 
genom att ringa till Micasa 
på nummer 08-508 360 13.

Tävlingen är öppen 
för Micasa Fastigheters 
hyresgäster. Det går bra 
att tävla med fl era bilder 
men varje person kan bara 
vinna ett pris. Micasa 
Fastigheter har rätt att 
utan ersättning fritt 
använda, anpassa och sprida 
bilderna i bolagets olika 
kommunikationskanaler. 
Micasa Fastigheter vill ha 
ditt bidrag med e-post 
eller post senast 30 november. 
Märk bidraget med rubriken 
”Fototävling 2015” och döp 
fi lerna/bilderna med ditt 
för- och efternamn. 

Tillsammans med ditt 
bidrag vill vi ha ett skriftligt 
godkännande på att du 
följer tävlingsvillkoren för
fototävlingen. 

Adresser:
kommunikation@micasa.se
eller
Micasa Fastigheter 
Box 1298
164 29 Kista

Delta i Micasa Fastigheters fototävling


