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Micasa Fastigheters verksam
het med Micasavärdarna upp
hör och aktiviteterna övergår 
i stadsdelsförvaltningarnas 
regi. Stadsdelsförvaltningarna 
kommer att ansvara för aktivi
tetscentret i boendet där tanken 
är att det ska finnas sociala 
aktiviteter, kaffeservering och 
möjlighet till gemensamma 
måltider. 
 Aktivitetscentret kommer att 
vara öppet både för de boende 
och för andra äldre i stadsde
len. Bemanning och öppethål
lande anpassas efter lokala 
förutsättningar och behov. En 
viktig samarbetspartner blir 
trivselrådet. 
 För dig som idag bor i Micasa 
Fastigheters trygghetsboende 

innebär senior boende med 
aktivitets centret att: 
• Ansvaret för aktivitetscent

ret övergår till stadsdelsför
valtningarna 1 oktober och 
Micasavärdarna slutar 

• Stadsdelen kommer att an
vända nuvarande gemensam
hetslokal 

• Gemensamhetslokalen får 
användas av seniorboendets 
hyresgäster när stadsdelen 
inte disponerar lokalen

• Månadskostnaden sänks när 
avgiften för Micasavärden 
och gemensamhetsytor tas 
bort 

• Gästlägenheten och det eko
nomiska stödet till trivsel
råden kommer att vara kvar 
precis som idag.

Under  
hösten omvandlas 

alla nuvarande  
trygghetsboenden till  

seniorboende med  
aktivitetscenter.

Miljötips  
från Micasa
Micasa har tagit fram 
en egen miljöfolder 
som är fylld med tips 
på hur vi alla kan bi
dra till en bättre miljö. 
Inköpsvanor, val av 
rengörings medel och 
hur du sorterar dina 
sopor har stor betydel
se. Foldern är en del 
i Micasa Fastigheters 
hållbarhetsarbete.

Ladda ned Micasas miljöfol-
der som pdf på micasa.se/
bockerochbroschyrer.  
Det går också fint att  
beställa den via telefon-
nummer 08-508 360 01. 

Miljötips från 
Micasa Fastigheter
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Fogelströms Stockholm
Stockholmsskildraren Per-Anders Fogelström skulle fyllt 100 år  
22 augusti 2017. 100-årsdagen uppmärksammades vid hans  
bostad på Fjällgatan 30 med bland annat tal och poesi under  
ledning av Fogelströmsällskapet. Firandet fortsätter under hösten 
i form av sittvandringar och andra evenemang. 

Det nya formuläret 
för felanmälan 

Miljötips från 
Stockholms stad 
Tillsammans med 
sommarens nummer 
av tidningen Trivsel 
fick Micasas hyresgäs-
ter Stockholms stads 
miljöhandbok, Klimat-
smart i hemmet. 

Handboken är till för 
dig som är stockholma
re, med smarta tips och 
råd om hur du enkelt 
kan minska din klimat
påverkan i vardagen. 

Beställ Klimatsmart  
i hemmet 
Klimatsmart i Hemmet 
går att ladda ned direkt 
till datorn, surfplattan eller 
mobilen på www.stock-
holm.se/klimatsmarthem. 
Om du vill ha handboken 
hemskickad till dig, beställ 
den via telefon på 08-508 
360 01 eller skicka  
e-post till kommunika-
tion@micasa.se 

Klimatsmart  
i hemmet

Under sittvandringarna får 
publiken lyssna till utdrag ur 
Fogelström reseskildring – 
”Stockholm, staden vid vatt
net”. Den kom ut 1960 och 
guidar läsaren i sex kapitel ge

nom ett Stockholm i sommar
skrud. Publiken får även titta 
på fotografier från den tiden. 
 Föreläsare är Tina Rodhe, 
museichef på Medeltids
museet. 

Höstens sittvandringar
• Onsdag 11 oktober  

kl. 18.00 på Medeltidsmuseet
• Torsdag 16 november  

kl. 19.00, Stockholmsrummet 
i Kulturhuset

• Torsdag 23 november  
kl. 19.00, Stockholmsrummet 
i Kulturhuset

Biljettpris: 50 kr. Läs mer om sitt-
vandringarna och boka din biljett på  
www.stockholm.se/-/Nyheter/ 
Kultur--Fritid/Fogelstromaret/

I och med uppgraderingen av mi
casa.se förbättrade vi vårt digitala 
felanmälanformulär. I den nya ver
sionen väljer du om din felanmälan 
avser hyresgäst eller verksamhet. 
På så vis kan vi ta emot anpassad 
information om varje ärende, vilket 
underlättar felanmälanförloppet och 
möjliggör en snabbare hantering. 

Hur upplever du det nya formuläret?  
Vi vill veta vad du tycker! Skicka gärna dina 
synpunkter till kommunikation@micasa.se 
eller ring 08-508 360 01. 
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