
informerar
Juni 2017

Micasa
Fastigheter i 

Stockholm AB

Nordkapsgatan 3 
Box  1298, 

164 29 Kista

Telefon: 
08-508 360 00

Kundtjänst: 
08-508 360 01

www.micasa.se 

Under midsommarveckan får många  
av Micasas gårdar midsommar stänger 
klädda med björkris och sommarblomster. 
Stängerna tas ned ungefär två veckor efter 
midsommar.

Trevlig sommar!

Sommarnumret av tidningen Trivsel är på väg 
till alla hyresgäster. Runt midsommar väntar 
ett rykande färskt nummer i brevlådan. Läs 
intervjun med Sveriges boogie-man, Owe 
Thörnqvist och följ med på en resa tillbaka 
i tiden till Oscar II:s Sommarstockholm. Du 
kan också slipa dina kunskaper kring jordgub-
ben – och mer därtill… 
Om du inte får tidningen, kan du höra av dig 
via e-post till: kommunikation@micasa.se, så 
skickar vi den till dig. Trivsel går också att 
läsa som pdf på www.micasa.se

Trivsel till midsommar

Midsommarstång 
på gården

Micasas bemanning i sommar
Micasa Fastigheter är bemannat 
hela sommaren och receptionen 
har öppet som vanligt:
Måndagar-torsdagar kl 8.00–16.30, 
fredagar kl 8.00–14.00. 
Micasas kundtjänst når du på  
telefon: 08-508 360 01. Du kan 
också göra en felanmälan via e-post 
på felanmalan@micasa.se eller  
via det digitala formuläret på  
www.micasa.se
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I den nya versionen väljer du 
om din felanmälan avser 
hyresgäst eller verksamhet. 
På så sätt kan vi ta emot an-
passad information om varje 
ärende, vilket under lättar 
felanmälanförloppet och 
möjliggör en snabbare 
hantering. Nytt är också 

informationsikoner intill 
flera av formulärets svarsfält. 
När du för muspekaren 
över i-ikonerna visar sig en 
beskrivning av vilken typ av 
uppgifter vi efterfrågar till 
respektive fält. När du fyllt 
i formuläret kan du numera 
skriva ut en kopia av ärendet. 

Nytt felanmälanformulär på micasa.se
I och med uppgraderingen av micasa.se förbättrade vi det 
digitala felanmälanformuläret.

Hantera sommarvärmen  
– några tips

Hyresbladet  
tillbaka i augusti
Under juli gör hyresbladet 
uppehåll – du får det åter i 
brevlådan i augusti. 

Sol och värme – uppskattat av många. Likväl kan heta  
sommardagar upplevas påfrestande. Här tipsar vi om hur  
du lättare kan hantera och skydda dig mot värmen.  

• 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.

• Ta det lugnt – tänk på att 
inte göra något allt för 
ansträngande i solen, om du 
inte är van vid det.  

Stadens nya boendeform
Seniorboende med aktivitetscenter är en ny boendeform dit 
äldre kan flytta utan ett beslut från en biståndshandläggare. 

Lägenheterna är tillgänglig-
hetsanpassade och stadsdels-
förvaltningen ansvarar för 
ett aktivitetscenter i boendet.
Aktivitetscentret riktar sig 
både till de boende och till 
andra äldre i stadsdelen, 
med sociala aktiviteter, 
kaffeservering och möjlighet 
till gemensamma måltider. 
Boendet riktar sig till äldre 
som inte har behov av den 
hälso- och sjukvård som finns 

på vård- och omsorgs boenden 
och servicehus. 

– Vi behöver olika typer 
av boende för äldre med olika 
behov. Seniorboenden med 
aktivitetscenter ska vara ett 
tillgängligt boende för äldre 
som söker trygghet och social 
gemenskap. Vi behöver fler 
boenden för äldre där det 
inte krävs ett biståndsbeslut 
för att flytta in, säger Clara 
Lindblom (V), äldre- och per-

sonalborgarråd i Stockholm. 
Lägenheterna förmedlas 

genom Bostadsförmedlingen i 
Stockholm AB. Enligt försla-
get kan lägenheterna förmed-
las till personer över 65 år 
och boende i Stockholms stad.

• Håll dig i skuggan  när 
solen är som starkast.

• Använd solskydd.
• Stäng ute värmen – dra ned 

persienner och markiser 
under soltimmarna. Öppna 
gärna för korsdrag. 

• Kyl kroppen – ta en sval 
dusch eller lägg en kall fuk-
tad handduk runt nacken.

Felanmälanformuläret 
når du via www.micasa.se/
felanmalan 


