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Se Vårsalongen utan  
att lämna hemmet   

här ger dem en möjlighet att 
hänga med i vad som händer i 
konstvärlden. 
 Filmen spelas in en mån-
dag och sedan är det offentlig 
vernissage fredagen efter. 
Tanken är att Micasas hyres-
gäster får se utställningen 

samtidigt, eller till och med 
före den allmänna vernissagen 
på Liljevalchs. 
 – Man kan få vara först att 
se Vårsalongen, fast man inte 
är där, säger Mårten. Youtube 
är ju öppet för alla och jag hör 
att man laddar ner filmen till 
andra äldreboenden runt om i 
länet också. Det är jättekul!  

I år öppnar utställningen på Djurgårds
vägen 60 den 12 januari. Samma dag  
publiceras den filmade visningen på 
www.micasa.se/varsalongen-2018

Vårsalongen är tillbaka i Liljevalchs nyrenoverade lokaler på Djur-
gården och för femte året i rad filmas en visning av utställningen. 
Det är Micasa Fastigheter och Stockholm konst som i ett gemen-
samt tillgänglighetsprojekt möjliggör för Micasa Fastigheters hyres - 
gäster att uppleva varje års Vårsalong utan att lämna hemmet. 

Genom enkel teknik, en 
tagning och en kunnig guide 
kommer Vårsalongen i Lilje-
valchs Konsthall hem till de 
boende i Micasas fastigheter 
varje vår. Strax efter att man 
hängt hela utställningen gör 
intendenten Mårten Casten-
fors en guidning till konst-
verken som filmas och läggs 
ut på Micasas Youtube-kanal 
och www.micasa.se. Idéen 
uppkom för fem år sedan och 
har blivit en succé. 
 – Det är ett busenkelt pro-
jekt, säger Mårten som även 
är chef för Stockholm konst. 
Det tar två timmar av inspel-
ning, en tagning och inget 
mer. Jag gör ett urval och pra-
tar lite kring varje konstverk 
på ren improvisation.  
 Många av hyresgästerna i 
Micasa Fastigheters boenden 
har inte möjlighet att gå på 
gallerier eller museer som 
de kanske gjort tidigare. Det 

12 januari  
publiceras den  

filmade visningen på 

www.micasa.se/ 
varsalongen-2018

http://www.micasa.se/varsalongen-2018
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Lär dig om brand- 
säkerhet i bostaden  
Brandskyddsföreningen har tagit fram en utbildning 
om hur du kan förebygga och hantera brandolyckor  
i hemmet. Utbildningen är gratis och  
genomförs på datorn. När du fullföljt 
den digitala utbildningen kan du 
göra ett avslutande kunskapstest. 

För att göra utbildningen knappar 
du in www.brandskyddsbanken.se 
och klickar på fliken Brandsäkerhet 
i hemmet.

Kom ihåg  
att släcka 

 ljusen!

SM i matavfall:  

Micasa Fastigheter – vinnare! 
Micasa Fastigheter har vun-
nit Stockholmsmästerskapen 
2017 i kategorin kommunala 
bostadsbolag för flest antal 
hämtningsställen för matavfall.

Micasas arbete med matavfall 
har under de senaste åren 
varit ett fokusområde för 
miljöarbetet. Målsättningen är 
att matavfallsinsamling alltid 
ska finnas tillgängligt i våra 
fastigheter.
 Marcus Wistrand, hållbar-
hetsansvarig och Kristina 
Appelgren, chef affärsförvalt-
ning på Micasa fastigheter, 
tog emot priset.
 – Vi är jättestolta, berättar 
Kristina. Vi tar emot priset 
å våra hyresgästers vägnar! 
Vi arbetar aktivt med att ha 
en dialog med våra hyresgäs-
ter som till större delen är 
omsorgsboenden som drivs 
av stadsdelarna. Det bygger 
på att de boende och de som 
arbetar i våra hus vill sorte-

ra ut matavfallet, fortsätter 
Kristina.
 – Då kontaktar de oss och 
vi ser till att det blir möjligt. 
Ibland kan det behövas viss 
ombyggnation för att det ska 
bli en bra lösning utifrån både 
arbetsmiljö och hygien förkla-
rar hon.
 Stockholms stad har målet 
att ha 100 procent matavfalls-

insamling i sina verksamheter 
år 2020. Matavfallet som sam-
las in går till biogas och biogöd-
selproduktion. Tävlingens syfte 
är att uppmuntra och sporra 
stadens verksamheter att börja 
matavfallssortera.

Läs mer i artikeln på Stockholm  
Vatten och Avfalls webbplats:  
www.stockholmvattenochavfall.se

Tydliga  
hyresavier 
Nu innehåller hyres
avin specificerad 
information om dina 
eventuella hyres tillägg 
och rabatter. Syftet är 
att förtydliga vad du 
betalar för och innebär 
ingen förändring  
i hyran. 

http://www.brandskyddsbanken.se/moodle/
http://www.stockholmvattenochavfall.se/matavfall/verksamhet/kommunala-verksamheter/sm-i-matavfall/

