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Micasas felanmälan blir kundtjänst 
I snart fem år har Micasa 
Fastigheter haft sin felanmälan 
utlagd på entreprenad. Under 
hösten 2015 beslutade Micasa  
att funktionen ska återgå i egen 
regi. Under april 2016 kommer 
den befintliga felanmälan att  
göras om till en kundtjänst.

Den nya kundtjänsten kommer  
i fortsättningen att hantera fel-
anmälningar, ta emot tillvals-
beställningar, svara på allmänna 
frågor samt boka in telefontid  
till förvaltarna. Kundtjänsten  
kommer också att sköta receptionen 
och vaktmästeriet på Micasas kontor.

– Vi inleder nu arbetet med att 
skapa en egen kundtjänst. I och  
med att vi tar in kompetensen i 
huset kan vi effektivisera och 

kvalitetssäkra. Vår förhoppning  
är att skapa en förbättrad kund-
upplevelse med ökad service,  
säger Mikael Olin, servicechef  
på Micasa Fastigheter. 

Vill du göra en felanmälan är  
det samma nummer som gäller,  
08-508 360 01. E-postadressen,  
likaså: felanmalan@micasa.se

Öppettider helg- och klämdagar under våren 

Telefonnummer till felanmälan: 08-508 360 01. 
Vid akuta fel när felanmälan är stängd  
kopplas du till Micasa Fastigheters jourfirma. 
Akuta fel kan till exempel vara vattenläcka,  
översvämning, hisstop eller strömavbrott. 

Datum Kontoret Reception/Felanmälan

Skärtorsdagen 24 mars Öppet kl 8–13 Öppet kl 8–16

Långfredagen 25 mars Stängt Stängt

Annandag påsk 28 mars Stängt Stängt

Dag före röd dag 4 maj Öppet kl 8–13 Öppet kl 8–13

Kristi himmelsfärdsdag 5 maj Stängt Stängt

Klämdag 6 maj Stängt Stängt

Nationaldagen 6 juni Stängt Stängt

Midsommarafton 24 juni Stängt Stängt

http://www.micasa.se


Så här fungerar 
värmen i din lägenhet 

Så här fungerar 
värmen i din 
lägenhet
Micasa Fastigheter har 
tagit fram en folder om 
hur värmen fungerar i din 
lägenhet och några tips 
på hur du får en behaglig 
inomhustemperatur.  
Foldern går att beställa via 
telefon på 08-508 360 01 
eller via e-post: 
kommunikation@micasa.se. 
Du kan även läsa foldern 
direkt på skärmen på 
www.micasa.se/broschyrer

Micasa Informerar ges ut av Micasa Fastigheter i Stockholm AB, Nordkapsgatan 3, Box 1298, 164 29 Kista, tel: 08-508 360 00. 
Hemsida: www.micasa.se. Ansvarig utgivare: Maria Ehn, tel: 08-508 360 12. Redaktör: Linnea Bofält. Produktion: Luxlucid. 
Tryck: Botkyrka Offset. Micasa Fastigheter i Stockholm AB ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.

Recept: Lamm och primörer i spetskål
– Klassikern får i kål känner säkert många seniorer igen. 
Numera förekommer den rätten mer sparsamt. Jag har 
här förnyat anrättningen genom att använda färsk och mör 
lammbog. Vitkålen är utbytt mot spetskål och rätten ges 
angenäm smak av både rotfrukter och crème fraiche 
smaksatt med dijonsenap. En gammal hederlig husmans-
kosträtt i modern och fräsch tappning med andra ord, 
säger Crister Svantesson, mästerkocken bakom receptet. 

Lamm hör påsken till 

Ingredienser – 4 personer: 
Lamm: 

500 g färsk lammbog 
skuren i 3×3 cm stora bitar
7 morötter (ca 500 g) 
skurna på längden 
7 palsternackor (ca 500 g) 
skurna på längden 
300 g rotselleri i stavar, 
1×1 cm, 10 cm långa 
2 skalade gula lökar, 
delade 1½ tsk salt 
1 spetskålshuvud 
skuret i klyftor

Kryddpåsen: 
1 kvist rosmarin 
3 kvistar timjan 
1½ msk hel kryddpeppar
1½ msk hel vitpeppar 
1 stor krossad vitlöksklyfta

Senapssås: 
1 msk crème fraiche
½ tsk dijonsenap
Blanda crème fraiche 
med senap.
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•

•
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•
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Tillagning:
Koka upp lammköttet och 
skumma väl. Lägg i moröt-
ter, palsternackor, selleri, 
lök, salt och kryddpåsen. 
Låt koka i cirka 10 minuter.
Ta upp grönsakerna och 
ställ åt sidan. Låt köttet 
med kryddpåsen koka 
i drygt 1 tim.
Ställ åt sidan och 
låt svalna.
Placera spetskålen i 
botten på en kastrull. 
Sila buljongen över 
och koka upp.
Lägg ner lammköttet och 
rotfrukterna och låt koka 
i cirka 15 min. 

Servering:  
Servera med crème 
fraiche smaksatt med 
dijonsenap samt 
kokt potatis.

•

•

•

•

•

•

Ladda ned Mästerkockens seniormat som 
pdf på www.micasa.se. Du hittar den under 
fl iken Beställ böcker och broschyrer.  

dijonsenap samt 

I början av april, om
vädret tillåter, planterar 
vi vårblommorna runt om 
i Micasas fastigheter. I vår 
pryds urnorna av tusensköna, 
penséer, penningblad och den 
gräslika växten bunkestarr. 

Snart blommar det 
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Lamm
och primörer i spetskålLamm: • 500 g färsk lammbog skuren i 3×3 cm stora bitar • 7 morötter (ca 500 g) skurna på längden  

• 7 palsternackor (ca 500 g) skurna på längden • 300 g rotselleri i stavar, 1×1 cm, 10 cm långa  

• 2 skalade gula lökar, delade 1½ tsk salt • 1 spetskålshuvud skuret i klyftor
Kryddpåsen: • 1 kvist rosmarin • 3 kvistar timjan • 1½ msk hel kryddpeppar • 1½ msk hel vitpeppar

• 1 stor krossad vitlöksklyftaSenapssås: • 1 msk crème fraiche • ½ tsk dijonsenap • Blanda crème fraiche med senap.Tillagning
• Koka upp lammköttet och skumma väl.Lägg i morötter, palsternackor, selleri, lök, salt 

och kryddpåsen.
• Låt koka i cirka 10 minuter. Ta upp grönsa-

kerna och ställ åt sidan. Låt köttet med kryddpåsen koka i drygt 1 tim.• Ställ åt sidan och låt svalna.

• Placera spetskålen i botten på en kastrull. Sila 
buljongen över och koka upp.• Lägg ner lammköttet och rotfrukterna och låt 

koka i cirka 15 min.
Servering
• Servera med crème fraiche smaksatt med 

dijonsenap samt kokt potatis.

Foto: Peter Backman
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Crister SvantessonStartade tillsammans med Leif Mannerström i mitten av 1970-talet restaurang Johanna i Göteborg, vilken kom att revolutionera den svenska gastronomin. Crister var Sveriges första 
representant i VM i professionell matlagning, Bocuse d’Or i Lyon, 1992. Kokboksförfattare och TV-kock. Mottagare av bl a Tore Wretmans 

Guldmedalj och Gastronomiska Akademiens Guldmedalj. Numera är han verksam i köket på 
Skansens Restauranger. Var en av de tävlande i 
Smaka på Stockholms seniormatstävling 2009.

Tanken bakom receptet:”Klassikern får i kål känner säkert många seniorer 
igen. Numera förekommer den rätten mer sparsamt. Jag har här förnyat anrättningen genom 

att använda färsk och mör lammbog. Vitkålen 
är utbytt mot spetskål och rätten ges angenäm 
smak av både rotfrukter och crème fraiche smaksatt med dijonsenap. En gammal hederlig 

husmanskosträtt i modern och fräsch tappning 
med andra ord.”
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