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Med pompa och ståt marscherar den beridna vaktparaden 
Stockholms gator fram till och med 8 september. Vaktparaden är 
en särskilt utmärkande symbol för Sverige och det svenska kultur-
arvet vid statsbesök, nationaldagsfi rande och kungliga bröllop. 

Beridna Högvaktens 
vaktparader i stan 

Årets första vaktparad ägde rum 
i slutet av april, och den första 
kortegen, med anledning av 
kungens 70-årsdag, den 29 april, 
dagen före födelsedagen. För den 
intresserade fi nns chansen att 
pricka in ett gäng vakt parader 
under resten av våren, och hela 
sommaren. Paraddatum och 
marschväg kan du läsa om 
i kalendariet på Beridna 
Högvaktens webbplats 
www.beridnahogvakten.se

Håll utkik efter 
högvaktshästen, Storm
Under fl era år  samarbetade 
Micasa och den Beridna 
Högvakten om en av hästarna. 

När det var dags att hitta ett pas-
sande namn till hästen röstade 
Micasas hyresgäster fram namnet 
Storm. Storm är till vardags en 
soldathäst som medverkar i olika 
typer av aktiviteter. Han är också 
en rutinerad högvaktshäst och 

medlem i musikkåren. 
Vid kortegerna 

rids han av en 
ryttare från 
Livskvadronen. 
Kanske skymtar 
du Storm i tjänst 
bland eskorterna 
av statsbesök till 

Kungahuset.
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Miljönytt från Micasa 
Micasa Fastigheter värnar om miljön. Därför ska såväl förvaltningen av husen 
som driften och byggandet ske på ett långsiktigt, hållbart sätt. Micasa arbetar 
för att fastigheterna ska bli giftfria, koldioxidneutrala och resurseffektiva.

Bland annat ska 70 procent  
av matavfallet i fastigheterna  
samlas in. I flera av Micasas 
fastigheter finns redan möjlig-
heten att sortera matavfallet. 

300 ton samlades in
När det gäller andelen  
fastigheter med matavfalls-
insamling är målet för 2020 
satt till 90 procent. I slutet  
av 2015 fanns matavfalls-
insamling i 40 procent av 
Micasas fastigheter och  
drygt 300 ton samlades in. 

För att minska energi-
användningen och koldioxid-
utsläppen från Micasas  
fastigheter och transporter,  
gör Micasa investeringar  

Seniordagen i Kungsträdgården 
Dröm om resor till hela världen, lär dig mer om hälsa och 
träning. Och titta på hur ditt framtida boende kan se ut.  
På vårens stora seniorfest, Seniordagen i Kungsträdgården 
har du chans att samla inspiration av alla möjliga slag.

Här träffar du föreningar och företag som arbetar med  
smarta hjälpmedel som underlättar din vardag. Du träffar 
även bostadsföretag som erbjuder tillgängliga trygga  
boenden, bland annat Micasa Fastigheter i monter 104. 
Dessutom möter du hälsoinspirerande utställare som kan  
berätta mer om kost och träning. Massor med aktiviteter 
står på agendan, och allt är kostnadsfritt! Utställarna är 
på plats i Kungsträdgården 26 maj klockan 10.00–17.00. F
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Häfte med 
miljösmarta tips
Du som är hyresgäst  
kommer under året att  
få ett häfte med enkla  
tips på hur du lever miljö-
smart. Häftet är en del  
i Micasa Fastigheters  
arbete för en bättre miljö.

i fastigheternas egen  
energiproduktion och  
alternativa energikällor.

Solceller
Fram till 2019 kommer  
Micasa att öka energi-
produktionen från solcells-
anläggningar med ungefär 
50 procent.

Miljövänliga resor
I Micasa Fastigheters bilpark 
finns enbart miljöbilar – det 
vill säga de drivs med etanol, 
gas och el, så långt det går. 
Micasa tankar bilarna med 
förnyelsebart bränsle till nära 
98 procent. I Stockholms stads 
miljöprogram rekommenderas  
att stadens bolag tankar  

förnyelsebart till 85 procent, 
ett mål som Micasa över-
träffar. För att uppmuntra  
användandet av elbilar  
har Micasa installerat  
elbilsladdare på kontorets  
parkeringar, där både  
personal och besökare  
kan ladda. 




