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Micasa är nominerade 
i kategorin ”Årets arbetsgivare”  
Micasa Fastigheter är en av fi nalisterna till Visa vägen-priset, 
i kategorin ”Årets arbetsgivare”. 

Micasa Fastigheter har uppmärk-
sammats för arbetet med att bryta 
utanförskapet på arbetsmarknaden, 
tack vare samarbetet med Samhall. 
Micasa nominerades av Samhalls 
arbetsledare för Micasavärdarna.

– Det känns oerhört hedrande 
och väldigt roligt att Micasa är 
en av fi nalisterna. Det är också 
en bekräftelse på att vi arbetar 
på ett väl fungerande sätt, säger 
Maria Mannerholm, VD på 
Micasa Fastigheter.

Visa vägen-priset delas ut av 
Samhall och uppmärksammar de 
som går i bräschen för personer 
med funktionsnedsättning och 
bryter deras utanförskap på 
arbetsmarknaden.

Samtliga fi nalister till priset kom-
mer nu att kallas till en audition, 
där de ska presentera sitt arbete 
för en mer inkluderande arbets-
marknad för juryn. Vinnarna 
presenteras på Visa vägen-galan 
14 november på Rival i Stockholm.

Om Visa-vägen priset 
Visa vägen-priset går till den 
arbetsgivare samt den eldsjäl 
som under året har gjort mest för 
att öppna upp arbetsmarknaden 
för personer med funktionsned-
sättning. Tre nominerade från 
vardera kategori ”Årets arbets-
givare” och ”Årets eldsjäl” har 
gått vidare till fi nal.  

Läs mer på visavagen.samhall.se

Broddar till äldre 
Du som har hemtjänst eller trygghetslarm och är över 75 år, får 
gratis broddar av Stockholms stad. Målet är att öka tryggheten 
vintertid och minska halkolyckor och fallskador. För att få broddarna 
kontaktar du stadsdelsförvaltningen där du bor. Broddarna 
distribueras på olika sätt i olika stadsdelsförvaltningar. 
Du kan läsa mer på www.stockholm.se/broddar 

Visa vägen-
priset 2016! 
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Träffpunkter och mötesplatser 
i Stockholms stad 
Träffpunkter med olika aktiviteter för äldre fi nns inom alla 
stadsdelar. För att delta i aktiviteterna kan du bo varsomhelst 
i staden och du behöver inget biståndsbeslut. På Stockholms 
stads webbplats www.stockholm.se/traffpunkter kan du 
hitta och jämföra träffpunkter och mötesplatser i staden. 
Det går fi nt att sortera mötesplasterna efter område. 

Nyheter 
i korthet  
• 12 procent 
Så många fl er besökte 
Seniormässan år 2016 
jämfört med i fjol. Samman-
lagt hade mässan 13 297 
besökare – nytt rekord! 

• 15 november 
Inviger äldre- och personal-
borgarråd Clara Lindblom 
ett nytt trygghetsboende 
som blir en del av Tantos 
trygghetsboende.  

• Klimatsmart 
i hemmet
Är en handbok som 
Miljöförvaltningen tagit 
fram med tips på klimat-
åtgärder som du själv kan 
göra i vardagen. Broschyren 
skickas ut tillsammans 
med Trivsel. Följ med 
på en klimatvandring 
genom ditt hem!

• Under hösten 
Får hyresgäster i Micasas 
senior- och trygghetsboen-
den fl er miljösmarta tips, 
i en folder. Foldern är en 
del i Micasa Fastigheters 
arbete för en bättre miljö. 

• Nationell 
inspirationsmiljö
Visas för sista gången strax 
innan årsskiftet. Sedan 
2015 har Micasa Fastigheter 
och Äldreförvaltningen 
samarbetat om Inspirations-
miljön. Efter årsskiftet när 
samarbetet avslutas kommer 
lägenheterna, i de fall det 
behövs, renoveras och ingå 
i trygghetsboendet. 

Erbjudande till Micasas hyresgäster:

Handbolls-EM 2016
Du som är hyresgäst hos Micasa får ett exklusivt erbju-
dande till EM i handboll, Women’s EHF Euro Handball, 
som spelas på Hovet den 4, 6 och 8 december.

Då Stockholms stad står som partner till EM i handboll 
får Micasas hyresgäster nu möjlighet att köpa biljetter 
till matchen Sverige-Slovenien, som spelas tisdagen 
6 december, med en rabatt om 20 procent.

Det fi nns ett begränsat antal biljetter, du säkrar 
din via: http://tiny.cc/handem16

Övriga biljetter köper du via: www.axs.com
Följ handbolls-EM i sociala medier: 

@handbollslandslaget #handem16 #ehfeuro2016


