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Micasa Fastigheter var ett av 
fl era av Stockholms stads 
bolag som i mitten på juni 
fi ck ta emot Pingvinpriset. 

Priset delades ut till de bolag och 
förvaltningar som lyckats uppnå 
miljöprogrammets mål för år 
2012–2015, att minska energi-
användningen med 10 procent.

Micasa Fastigheter ligger långt 
över målet med en minskad energi-
användning om 19 procent. Micasas 
mål är att förvaltningen som 
innefattar driften och byggandet 
av fastigheterna ska ske på ett 
långsiktigt, hållbart sätt.

Sören Svedberg, energiingenjör 
tog emot Micasa Fastigheters 
diplom.    

– Micasas fi na siffror är ett 
resultat av bolagets samtliga 
miljöinsatser inom energieffektivi-
sering, driftoptimering och energi-
ledningssystem, säger han. Och 
vi har mycket att tacka våra 
engagerade medarbetare för. 

– Arbetet har bland annat lett 
till ett godare inomhusklimat 
i våra fastigheter, jämnare 
temperatur och bättre ventilation, 
fortsätter Sören Svedberg.

Pingvinpriset 
Varje månad utses månadens 
klimatsmarta exempel från någon 
av stadens verksamheter som 
arbetar för att minska sin energi-
användning och klimatpåverkan. 
Den som utses till månadens 
klimatsmarta exempel arbetar 
aktivt för att minska stadens 
energianvändning och klimat-
påverkan. Ansvarig person får, 
förutom äran och ett diplom, 
även besök av en kejsarpingvin 
i form av en unik skulptur 
under en månad.

Micasa Fastigheter får miljöpris

På Stockholms stads webbplats 
www.stockholm.se kan du läsa 
mer om den minskade energi-
användningen inom Staden. 
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Ny stor konst av hyresgäster och 
studenter på Kista torg   
En stor vepa med nya spännande muralmålningar hängs på 
en husfasad på Kista servicehus vid Kista torg. Konstnärer är 
invånare i stadsdelen. I våras invigdes de första veporna, den 
29 augusti är det dags för invigning av den slutliga vepan.  

  
 

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.  
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Tips för att lättare 
klara sommarvärmen    
Många uppskattar sommar-
värmen, men den kan också 
upplevas som påfrestande. 
Därför kan det vara bra att 
känna till några tips om hur 
du lättare kan hantera den.  

Konstverket – de långa ve-
porna – är ett stort kultur- 
och generationsöverskridande 
konstprojekt i Kista. Veporna 
är Stockholms högsta, och 
kanske största, kollektiva 
muralmålning. Konstnärerna 
kommer från olika generatio-
ner och olika kulturer. En del 
av dem bor på servicehuset 
i Kista, andra är studenter 
på folkhögskolan. Syftet med 
konstprojektet är att låta de 
medverkande höja sina röster 
i det offentliga rummet.

Gemensamma värderingar
I mötet mellan de båda grup-
perna utkristalliserade sig 
fl era gemensamma värde-
ringar. Med värderingarna 
som utgångspunkt, satte 
konstnärerna igång med sina 
målningar. Trots åldersskill-
naden, upptäckte de att de 
har många värderingar 
gemensamt. Flera av de 
äldre konstnärerna tycker 
att det varit både trevligt och 
annorlunda att samarbeta 
med studenterna. 

Samarbete 
”Generationsmöte i mural-
målning” är en demokratisk 
målningsprocess där Micasa 

Fastigheter samarbetar 
med föreningen Förorten 
i Centrum, Kista folkhögskola 
och Kista servicehus. Vepan 
som invigs 29 augusti är 
ett samarbete mellan 
ungdomarna och de äldre. 

Stäng ute värmen – 
dra ned persienner och 
markiser under soltimmar-
na och öppna för korsdrag. 
Drick vatten. 
Använd solskydd.  
Solen är som starkast 
mellan kl 11 och 15 – 
undvik gärna att vistas 
i solen då. 
Kyl kroppen – ta en 
sval dusch eller lägg en 
kallt fuktad handduk 
runt nacken.
Få i dig salt – vatten 
behövs för att kroppen 
inte ska torka ut men 
salt är också viktigt.
Klä dig lätt och ljust när du 
går ut – välj ljusa och lätta 
kläder och ha gärna en ljus 
keps eller hatt på huvudet.
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Hyresgästinformation till hösten    
I höst får Micasas hyresgäster ta del av ny fastighetsinformation till 
exempel om projekt som är på gång i huset och hur käll sorteringen funge-
rar. Informationen kommer ut två gånger om året och anslås i entréerna.


