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informerar
Målning klär husfasad i Kista

Konstprojektet är Stockholms  
högsta, och kanske största, kollek-
tiva muralmålning, ett kultur- och 
generationsöverskridande projekt 
med stor synlighet. Konstverket  
består av totalt fyra 7x15 meter  
stora vepor som kommer att klä 
Kista servicehus under en månad. 
Veporna hängs i två omgångar. 

”Generationsmöte i muralmål-
ning” är en demokratisk målnings-
process där Micasa Fastigheter  
ingår i ett samarbete med förening-
en Förorten i Centrum, Kista  
folkhögskola och Kista servicehus. 

Det är en unik och kraftfull pro-

cess där boende från servicehuset 
och studenter från folkhögskolan 
får höja sina röster i det offentliga 
rummet. 

De första två veporna har  
ungdomarna och de äldre arbetat 
fram i den egna gruppen. De  
andra två är ett samarbete  
mellan grupperna. 

Ett stort konstprojekt i Husby  
har pågått sedan i somras,  
vilket har engagerat flera av 
stadsdelens invånare. Tisdag  
19 april klockan 14.00 invigs 
konstverket vid Kista torg. 

Hyresgästunder-
sökning i brevlådan 
under våren
Micasa Fastigheters årliga  
hyresgästundersökning AktivBo, 
kommer i brevlådan under våren. 
Delta gärna i undersökningen –  
din medverkan betyder mycket  
för Micasas förbättringsarbete. 

Hyresgästföreningen och Micasa Fastigheter har kommit överens 
om hyresnivåerna för 2016. Hyresnivån för bostäder höjs med 
0,65 procent från och med 1 april 2016. 

Bostadshyrorna för 2016 är klara

http://www.micasa.se


Visste du att du kan göra en felanmälan direkt på 
Micasas webbplats? Har du problem med något i din 
lägenhet kan du anmäla felet genom att fylla i ett 
digitalt formulär på www.micasa.se/felanmalan

Föredrar du att ringa? Micasas kundtjänst svarar 
i telefon måndag till torsdag kl 08.00–16.00 och 
fredagar 08.00–14.00. Tel: 08-508 360 01.  

Anmäl fel via 
Micasas webbplats  
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All hyresgäst-
information på 
ett ställe 
Under Hyresgäst information 
A–Ö på micasa.se har vi samlat 
information som är bra att 
känna till för dig som är hyres-
gäst hos Micasa Fastigheter. 
I listningen från A till Ö hittar 
du allt från hur du sköter om 
ditt kök på bästa sätt till 
information om nyckelkvittering 
och vaktmästarservice. 

Specifi k information om huset 
du bor i kan du läsa om i pärmen 
som du fi ck när du fl yttade in. 
Saknar du en pärm kan du ringa 
08-508 360 01 eller skicka e-post 
till kommunikation@micasa.se.

Missa inte den fi lmade visningen av Vårsalongen 2016. 
Du kan se den från din dator, mobil eller surfplatta, när 
du vill. Filmen ligger kvar på Micasas webbplats 
www.micasa.se året ut.  

Se Vårsalongen 2016 
när du vill 

   

Fastighetsinfo  
Fiber  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut tempor nibh pulvinar, convallis magna sit amet, dignissim nulla. Sed vehicula nisl vulputate enim placerat venenatis. Donec ex nisl, mollis sed eleifend et, ultrices non enim.  

Mark  
Donec consequat rutrum tempor. In auctor, velit non eleifend ultricies, arcu neque cursus enim, at dapibus purus urna non tellus. Nam et mauris tristique, gravida lorem at, egestas tortor.  

Tillgänglighet  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut tempor nibh pulvinar, convallis magna sit amet, dignissim nulla. Sed vehicula nisl vulputate enim placerat venenatis.  

Projekt/planer  
Curabitur at mauris quis ante tristique lacinia vitae at tortor. Donec consequat rutrum tempor. In auctor, velit non eleifend ultricies, arcu neque cursus enim, at dapibus purus urna non tellus. Nam et mauris tristique, gravida lorem at, egestas tortor.  

Närområdet  
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut tempor nibh pulvinar, convallis magna sit amet, dignissim nulla. Sed vehicula nisl vulputate enim placerat venenatis. Donec ex nisl, mollis sed eleifend et, ultrices non enim.  

AktivBo - Resultat  Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut tempor nibh pulvinar, convallis magna sit amet, dignissim nulla. Sed vehicula nisl vulputate enim placerat venenatis. Donec ex nisl, mollis sed eleifend et, ultrices non enim.  

 

Micasa Informerar  
Nr. 1 - 2016 
feb-april  
www.micasa.se 
 

Micasa Fastigheter     I Stockholm AB                   Nordkapsgatan 3   
Box 1298                
164 29 Kista 

 

Fastighets-
information 
i entréer  
Till våren får Micasas 
hyresgäster ta del av 
fastighetsinformation 
som sätts upp i entréerna. 
I fastighetsinformationen 
berättar vi t ex om projekt 
som är på gång i huset 
och om något planeras på 
gården. Informationen 
kommer ut två gånger 
om året 
och anslås i 
entréerna. 


