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Så jobbar vi med hållbarhet

– I vårt hållbarhetsarbete 
använder vi resurser på ett 
hållbart sätt och vi arbetar för 
en god inomhusmiljö.
 Produkter som används för 
att bygga eller underhålla 
fastigheterna väljs så att en 
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minst 90 procent av fastig
heterna år 2022. Vi arbetar 
aktivt för att öka mängden 
egenproducerad solenergi.  
Det bidrar till stadens mål  
att bli en fossilfri stad till 
2040. Vi använder eldrivna 
bilar i vår verksamhet. 
 Detta är några av de saker 
vi arbetar med när det gäller 
hållbarhet och som vi kommer 
att berätta mer om under året. 

Vi har nya öppettider
Måndag till onsdag 8:00–16:00

Torsdag till fredag 8:00–14:00

Du når kundtjänst precis som tidigare på telefon  
08-508 360 01 och e-post felanmalan@micasa.se
När kundtjänst/felanmälan har stängt så kopplas du 
till jouren vid akuta ärenden.

Hållbarhet är ett ofta använt begrepp idag. Men vad kan det 
innebära för ett fastighetsbolag att arbeta hållbart? Marcus 
Wistrand, Hållbarhetsansvarig på Micasa Fastigheter ger några 
exempel från vår verksamhet.

god hälsa och miljö främjas, 
säger Marcus. 
 Micasa strävar efter att 
kunna erbjuda utrymmen för 
källsortering i samtliga fastig
heter. Möjligheten att sortera 
ut matavfall ska erbjudas i 

Marcus Wistrand.
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Se en guidad tur av  
Liljevalchs Vårsalong
Välkommen till Vårsalongen 2020! För sjätte året i rad samar
betar vi med Liljevalchs, stadens konsthall för samtida konst.   
I filmen guidar konsthallschefen Mårten Castenfors dig genom 
utställningen som visar 170 konstnärer med 330 verk i Liljevalchs  
12 salar. Filmen finns att se på vår hemsida: www.micasa.se.  
Liljevalchs jury som valt ut konstverken består i år av konstnären 
Lars Lerin, konstnären och designern Bea Szenfeld samt Mårten 
Castenfors.
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Stockholms stads 
app ”Tyck till”
Nu kan du skicka in fråga,  
beröm, klagomål eller fel-
anmälan till Stockholms 
stad direkt i mobilen med 
appen ”Tyck till”. Platsen 
det gäller läggs automa tiskt 
med i din anmälan om du 
gör anmälan vid den aktu-
ella platsen. Saker du kan 
rapportera om är till exem-
pel halka, skräp och belys-
ning. Genom att felanmäla 
trasig belysning, otrygga 
platser, klotter med mera 
kan vi tillsammans hjälpas  
åt att skapa tryggare, 
snyggare och trivsammare 
platser i våra stadsdelar.

Du kan även lämna info på 
internet: https://etjanster.
stockholm.se/tycktill/
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Forska och  
upplev vår  
stads historia 
På Stadsmuseet vid Ryssgården, 
Peter Myndes backe 2, så kan 
du uppleva Stockholmsutställ
ningen med stadens historia från år 
1527 fram till idag. Där finns också 
Salongen på plan 1 för dig som vill 
forska på egen hand. I Salongen 
kan du läsa böcker från deras 
referensbibliotek och ta del av 
kortare föreläsningar. Du kan 
även ställa frågor och beställa 
bilder från museets samlingar 
via epostadressen  
fraga.stadsmuseet@stockholm.se  

Stadsmuseet har fri entré.

Grattis till er  
som vann
Vi gratulerar vinnare i  
korsordstävlingen i  
Trivsel nr 2 2019;  
Marianne Åberg, Ami 
Sandstedt och Boel 
Thunell, som fått varsin 
blomstercheck med posten. 

Filmen finns  
att se på  

vår hemsida: 
www.micasa.se


