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Töm spargrisen och leta rätt på dina myntgömmor – den 30 juni kommer
alla gamla mynt, med undantag för 10-kronan, att bli ogiltiga i handeln.
Detsamma gäller de äldre 100- och 500-kronorssedlarna.
Det finns olika sätt att göra sig av
med de gamla mynten. Det enklaste sättet är kanske att handla med
mynten i butik. Men det finns
begränsningar, vissa butiker bestämmer nämligen själva hur
många mynt de kan ta emot vid
ett och samma tillfälle.
Sätt in på banken
Ett annat alternativ är att sätta
in pengarna på ett konto i banken.
Riksbanken har tagit fram en
myntkarta som visar vilka banker
och växlingskontor som tar emot
mynten. Bra att veta är att inlämningen i de flesta fall kostar en
slant. Att lämna in mynten i insättningsautomater är däremot avgiftsfritt.
Sätta in pengarna på ett bankkonto kan du göra fram till sista
augusti. Tidplan för hela sedel- och
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Kundtjänst:
08-508 360 01

Handla för dina gamla mynt
och sedlar senast 30 juni

myntutbytet samt frågor och svar
hittar du på www.riksbanken.se
Källor: Metro torsdag 16 mars 2017,
www.riksbanken.se

Fastighetsbranschens krångliga ord
Vad menas med driftoptimering?
Och vad gör en lokalintendent?
På Micasas webbplats finns en
ordlista som förklarar krångliga
ord och fackuttryck i fastighets

branschen. Listan hittar du på
www.micasa.se under fliken Om
Micasa. Saknar du något ord?
Skicka gärna ett meddelande till
kommunikation@micasa.se
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Seniordagen i Kungsträdgården

Njut av musikuppträdanden och delta i en rad olika aktiviteter. Kanske blir det även tillfälle för dans när vårens stora
seniorfest, Seniordagen, anordnas i Kungsträdgården.
På Seniordagen kan du inspireras av intressanta före
läsningar och ta del av de

olika utställarnas varierade
utbud. Här träffar du före
ningar och företag som arbe-

tar med hälsa, resor, ekonomi med mera. Dessutom finns
bostadsföretag på plats som
erbjuder boenden för seniorer. Däribland Micasa
Fastigheter i monter 91.
Massor av aktiviteter och
flera tävlingar står på programmet. Allt är kostnadsfritt. Bland annat bjuder
husbandet Farthållarna på
underhållning. När dagen närmar sig presenteras hela schemat och samtliga utställare.
Du kan hålla dig uppdaterad
på www.seniordagen.se
Seniordagen arrangeras i
Kungsträdgården 11 maj kl
10-17.

Hyresgästundersökningen i brev
lådan till våren

Under våren kommer
Micasa Fastigheters årliga hyresgästundersökning
AktivBo i brevlådan. Vi
värdesätter din medverkan
– resultaten av undersökningen använder vi i vårt
förbättringsarbete.

Gör en konstvandring i vår
Micasa Fastigheter har tagit
fram fyra foldrar med konstvandringar i områdena
Söderort, Södermalm, Västerort och Norrmalm/Östermalm. Foldrarna som hänger
ihop med boken Konst i sin

tid beskriver områdets historia, fastigheternas arkitektur
och konsten. Det går fint att
beställa foldrarna via e-post
från: kommunikation@
micasa.se eller ringa
08-508 360 01.
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