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Flyttbilarna går i skytteltrafi k 
till Axelsbergs seniorboende. 
52 av 57 nyrenoverade lägenheter 
är uthyrda. I fl era av dem har 
hyres gästerna redan gjort sig 
hemma stadda. Kommentarerna 
från de nyinfl yttade är positiva. 
Fina lägenheter och trevliga 
omgivningar lyder ett fl ertal 
av dem. Micasa Fastigheter hälsar 
alla nya hyresgäster välkomna!

52 nyrenoverade 
lägenheter uthyrda 
i Axelsberg

Låt Vårsalongen 2016 komma hem till dig 
Micasa Fastigheter och Liljevalchs fortsätter att samarbeta i 
till  gäng lig hetsprojektet som tar Vårsalongen till Micasas hyres-
gäster. Alla kan inte ta sig till utställningen, därför har vi fi lmat 
en drygt 20 minuter lång visning som du kan se via internet.

I år ser utställningen lite annorlunda ut. Den fysiska salongen har 
fl yttat från Djurgården till city och för första gången i Vårsalongens 
historia visas utomhuskonst. 

I årets lokaler, högst upp i en byggnad intill Gallerian, hade den
fysiska utställningen premiär 12 februari. Samma dag publicerades 
den fi lmade visningen av Vårsalongen 2016 på www.micasa.se. 
Visningen genomförs av Mårten Castenfors, VD för Stockholm konst 
och Liljevalchs. I år har 114 konstnärer/grupper valts ut. De yngsta 
är 23 år och den äldste 99. Sammanlagt visas 214 verk.  

Den fysiska utställningen pågår 12 februari–10 april 2016 medan 
Micasa Fastigheters visning ligger kvar på webbplatsen resten av året. 



Missa inte heller den 
tillhörande broschyren, 
När något går sönder. 
Broschyren kan användas 
som ett underlag för att 
skapa egna rutiner kring 
skötsel av inredning och 
maskiner. Ladda hem 
broschyren som pdf på 
www.micasa.se/broschyrer. 
Den går även att beställa via 
telefon på 08-508 360 01, eller via 
e-post på kommunikation@micasa.se  
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Fiber – snabbt 
bredband i Micasas 
fastigheter
Micasa Fastigheter drar in fi ber i ett 
60-tal fastigheter. Nedan besvarar vi 
några vanliga frågor om fi bern. Läs mer 
om fi berarbetena på micasa.se/fi ber.

Vad är fi ber? 
Fiber är en snabb teknik för informations-
överföring. Hög hastighet gör att du kan 
titta på fi lm via bredbandet och det går 
snabbt att ladda ner bilder från internet. 
Det går även att ringa via ett snabbt 
bredband, ofta till en lägre kostnad än 
ett traditionellt telefonabonnemang. 

Hur gör jag för att beställa tjänster? 
När fi bern är färdiginstallerad och i drift 
kan du beställa TV, internet och telefoni 
via fi bernätet. Micasa har valt fi bernätet 
Telia öppen fi ber, som ger dig möjlighet att 
välja mellan fl era olika leverantörer av 
tjänster. I och med detta kan priserna 
hållas nere. På www.bredbandswebben.se 
kan du läsa mer om leverantörer och tjänster. 

Jag har Com Hem idag, måste jag byta 
leverantör när fastigheten fått fi ber? 
Nej, i de fl esta boenden fi nns Com Hem 
kvar till 2018. Till dess kan du ha kvar 
din befi ntliga lösning för TV, telefoni 
och bredband om du vill. 

Hur får jag information om fi berarbetena?
Innan fi berarbetet startar får du som bor 
i ett vårdboende information från Micasa 
via vårdpersonalen. Bor du i senior- eller 
trygghetsboende får du information 
direkt i brevlådan. 

Micasa Fastigheter har släppt en kort 
fi lm som hjälper dig att förebygga att 
något går sönder i huset där du bor, 
underhålla maskinerna och laga 
saker som inte fungerar. 

I fi lmen får du enkla tips på vad du själv 
kan göra för att lösa stopp i köksvasken, 
rensa fi ltret i torkskåpet och andra an-
vändbara råd. 

– Vår ambition är att de hyresgäster 
som vill ska få möjlighet att på egen hand 
åtgärda saker som inte fungerar. I fi lmen 
visas enkla knep som kan underlätta 
vardagen, säger Ulrika Thorildsson, 
driftchef på Micasa Fastigheter. 

Du hittar fi lmen på www.micasa.se 
under fl iken För hyresgäster. 

Micasas fi lm hjälper dig 
när något går sönder


