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Det händer allt för ofta att personer i Micasa 
Fastigheters lägenheter avlider utan anhöriga  
eller att anhöriga väljer att lämna kvarlåten- 
skapen i lägenheten.

– För Micasa Fastigheter är samarbetet dubbelt  
positivt – dels bidrar vi till ett mer hållbart samhälle, 
dels stöttar vi människor som lever i utanförskap,  
säger Patrik Emanuelsson, VD Micasa Fastigheter.

Samarbete med  
Stockholms Stadsmission
Micasa Fastigheter har ingått ett samarbete med Stockholms 
Stadsmission för att slippa kasta, ibland hela hem, och istället  
låta Stockholms Stadsmission överta hela eller delar av  
bohaget för försäljning i deras second hand-butiker.

Släck för miljön på Earth Hour
För nionde året i rad släcker människor  
världen över ljuset mellan kl. 20.30 och 21.30 
med tidzonanpassning under den stora klimat-
manifestationen Earth Hour. 

Årets Earth Hour äger rum lördag 28 mars. Då  
deltar Micasa Fastigheter genom att släcka ljuset på  
kontoret. Av säkerhetsskäl hålls belysning i och kring 
bolagets övriga fastigheter tänd. Hyresgäster som 
själva vill visa engagemang kan släcka lampor i sina 
lägenheter, men kom ihåg att säkerheten går först. 

Öppettider påsk
Telefonnummer till Felanmälan: 
08-508 360 01. Vid akuta fel när  
felanmälan är stängd kopplas du 
till Micasa Fastigheters jourfirma.

Datum Kontoret Reception/Felanmälan

Skärtorsdagen 2 april Öppet kl. 8–13 Öppet kl. 8–16

Långfredagen 3 april Stängt Stängt

Annandag påsk 6 april Stängt Stängt

http://www.micasa.se


För att öka servicen till våra hyresgäster har Uthyrningsavdelningen 
fått ett direktnummer: 08-508 361 40. Numret går att ringa under  
kontorets öppettider.

Nytt nummer till Uthyrningsavdelningen 
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Positiva tankar 
styr riktningen  
i livet  
Inga Berglund, 94, jobbade 
som frisör tills hon var 85 år. 
Hon hade svårt att släppa  
taget om det sociala av 
rädsla för ensamheten.

Idag bor hon i Tranebergs 
trygghetsboende och stor-
trivs. För ensamheten är 
hon inte rädd. Hon förklarar 
att omställningen från jätte-
socialt till mindre socialt  
har gått över förväntan bra.

– Det här är det bästa  
boendet som finns för perso-
ner som mig. Det är väldigt  
bra mot ensamheten. Jag  
behöver inte mer socialt  
liv än jag får här. När någon  
säger ”Hej Inga”, då känner 
jag mig sedd. Det räcker.

Välmående inte gratis
Hon anser att man måste  

anpassa sig till nya förutsätt-
ningar genom hela livet. Som 
äldre blir det extra påtagligt. 
Hon förklarar att hon inte  
orkar springa på stan längre  
utan får fylla livet med annat. 
Inga fascineras av tankens 
kraft. Att vara tillfreds på  
ålderns höst tycker hon inte 
kommer av sig självt.

– Välmående kommer inte 
gratis. Jag har jobbat med 
mig själv sedan jag slutade 
som frisör. Man får jobba med 
positiva tankar och inte  
släppa in negativa tankar. 
Det gäller att läsa på för att 
vara förberedd mentalt och 
kunna anpassa sig om  
kroppen inte skulle fungera. 
Jag kanske hamnar i rullstol 
en dag om knäna strejkar.

Intresserad av psykologi
Inga har läst psykologisk lit-
teratur hela sitt yrkesliv för 
att kunna bemöta sina kun-
der på bästa sätt. Nu vill hon 
gärna plocka upp och läsa om 
boken ”Rapport för hjärnan” 
av David Ingvar.

– Den handlar om hur  
hjärnan fungerar med  
medvetandet och minnet.  
Jag behöver läsa den igen  
för jag tycker jag börjar  
glömma saker.

Trivs bra i sin lägenhet
Jobbet som frisör saknar  
hon inte alls. Visst kan hon 
reagera när hon ser en nacke 
som behöver rättas till, men 

kundkontakten saknar hon 
inte och det tackar hon  
boendet för.

– Här har man sin egen  
lägenhet. Jag har en under-
bar hörnlägenhet och trivs 
i varenda kvadratmeter. Vi 
springer inte hos varandra 
utan umgås där nere. Då  
behöver man inte tänka  
på att hålla städat.

En frisk fläkt
Micasavärden finns på plats 
tre dagar i veckan och ordnar 
aktiviteter av olika slag. 

– Utan Micasavärden vore 
det dött. Dagarna hon inte är  
här är det lamt. Hon är som 
en frisk fläkt och sätter lite 
fart på oss.

Inga uppskattar blandning-
en av människor också. En 
del är rullstolsburna och  
får hjälp att komma ner till 
gemensamhetsrummen av 
hemtjänsten. Flickorna där, 
menar Inga, är fantastiska. 
Hon tycker mycket om att  
sitta ner och prata med dem.

– Det berikar mig. De  
kommer från olika länder. 
Jag tycker att de är varmare 
och närmare i sitt bemötande 
än många svenskar.

Så här i efterhand tycker 
hon det känns märkligt att 
hon hade så svårt att släppa 
taget om sitt yrkesliv.

– Tänk att jag inte insåg  
att jag inte behövde alla  
människorna. Insikten  
fick ta sin tid. 

Hyresgästporträtt 
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