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Odlarglädje i kubik

det samling och fika som  
gäller medan man påtar och 
pratar blommor och odling. 
Curt Hansson har tagit 
på sig uppgiften att 
vattna samtliga  

På våra gårdar runt om i stan växer ringblommor, jordgubbar, 
rabarber, potatis och annat i pallkragar som våra hyresgäster 
med gröna fingrar och odlarglädje får att prunka. Hyresgästerna 
på Reimersholme har en mycket aktiv trädgårdsgrupp. 

– Potatis på gång. Det trodde  
jag inte! Berit Jakobsson ser 
glädje strålande ut över de för-
sta gröna tecknen på potatis - 
blast som sticker upp i den 
stora trälådan med jord. Det 
har varit kallt länge, så man 
har tappat hoppet att något 
ska komma upp alls i år,  
säger hon.
 Berit är medlem i trädgårds-
gruppen på Vindragarvägen 16,  
Reimersholme. Tillsammans 
har gruppen 20 st odlingslådor. 
Varannan vecka på tisdagar är 

lådor, eftersom slangen är tung 
och otymplig och det är inte 
alla som orkar dra fram den. 
 – Vi har fått fem lådor 
renoverade av Micasa Fastig-
heter till årets säsong, det 
uppskattar vi verkligen. Till 
nästa år hoppas vi att resten 
av lådorna kan bli lika fina, 
säger Curt, som tillsammans 
med Taimi Borg ansvarar för 
trädgårdsgruppen.

Vad ska man satsa på då, om 
man har stort intresse och litet 
utrymme för odling? 
– Plocksallad är lättodlat, 
säger Taimi. Och rödbetor och 
bärbuskar. Dill och persilja tar 
tid, men de brukar vara säkra 
kort. Hon har bott många år 
på Österlen i en Skånelänga 
innan hon flyttade till Stock-
holm för fem år sedan. Odlar-
glädjen växte fram under åren 
i Skåne och det är härligt att 
få påta i jorden igen även om 
det bara är en liten yta som 
pallkragen erbjuder. 

 – Det är väldigt roligt  
att vi är ett gäng som 
umgås medan vi job-
bar med våra lådor, 
det sociala är egent-
ligen det allra vikti-

gaste, säger Taimi och 
Curt och Berit instämmer. 

 – Odla i pallkrage gör man 
inte för att det är lönsamt – det 
är bara ren glädje.
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Curt Hansson och Taimi Borg.



Unga jobbar  
i husen
Under några veckor i juni 
får vi hjälp av sex skol-
ungdomar som sommar-
jobbar hos oss. De ska 
bland annat datummärka 
information som finns 
på anslagstavlor i husen 
och rensa bort gammal 
information och reklam. 
Ungdomarna kommer att 
synas i husens entréer och 
runt fastigheterna iförda 
blå, kortärmade tröjor 
med Micasas logotype på. 
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Tack alla ni som kom till Seniordagen
20 000 besökare kom till Seniordagen den 7 maj i Kungsträdgården, 
vilket är publikrekord. Vi är överväldiga och glada över att så många  
av er kom till vår monter för att prata seniorbostäder och bostadskö. 
Tack för att ni trotsade kylan och bidrog till en lyckad mässa.
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Ändrade  
öppet tider  
i midsommar
Om du behöver få akuta 
fel åtgärdade under mid-
sommarhelgen så kontakta 
vår jourfirma på nummer 
08-508 360 01. Akuta fel 
är till exempel: Strömlöst, 
vattenläcka, översvämning 
eller hisstopp. Våra telefo-
ner och receptionen är 
obemannade efter kl. 
13.00 dagen före mid-
sommar och under 
midsommarhelgen.

Hyresbladet  
åter i augusti

Nu tar Hyresbladet  
paus över sommaren  
och återkommer igen  
i mitten av augusti.
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Vi har upplevt en kylig vår, 
men vädret växlar snabbt 
och snart kan det bli riktigt 
varmt. Vid extrema värme-
böljor som den förra året är 
det bra att vara förberedd och 
försöka vistas i svala miljöer. 
Vi vill tipsa om hur man själv 
kan sänka temperaturen in-
omhus något när solen gassar 
och ligger på:

• Dra för mörka/täta gardiner 
eller/och dra ned persienner-
na under dagen. Genom att 

förhindra solen  
att lysa rakt  

in i lägen-
heten blir 
det svalare 
inomhus.

• Vädra kvälls- och nattetid då 
tempera turen är lägre. Om  
det går, skapa ett drag  
genom lägenheten.

• Ventiler i bostaden bör vara 
öppna.

• Tänk på att datorer och 
elapparater alstrar värme.

• Fläktar fungerar bra för att 
sänka temperaturen.

• Värmen påverkar också 
kylskåp och frys, därför 
är det bra att undvika att 
öppna dem för ofta eller låta 
dörren stå öppen under en 
längre tid.

• Kom ihåg att dricka mycket 
vatten, vara i skuggan när 
du är utomhus och ta det 
lite lugnare under dagens 
varmaste timmar.

Håll hemmet 
svalt i sommar

Läs mer på: www.folkhalsomyndigheten.se  


