
Micasa Fastigheter förnyar avtalet gällande Micasavärdar. Det nuvarande 
avtalet med Vardaga löper ut sista mars 2015 och det nya avtalet planeras 
att träda i kraft 1 april 2015. 

Seniornytt 

Nytt avtal på gång 
för Micasavärdar 

Seniornytt
För dig som bor i senior- och trygghetsboende nr 2 2014
hos Micasa Fastigheter

Micasavärdarna ska bland 
annat planera aktiviteter, 
öka den sociala gemenskapen 
i boendet och utföra enklare 
fastighets relaterade uppgifter. 

De ska också bidra till att 
fastigheterna är hemtrevliga 
för Micasas alla hyresgäster.

I början av nästa år kommer 
mer information om vilket 

företag som framöver ska 
sköta dessa uppgifter och vilka 
Micasavärdar som kommer att 
fi nnas på plats för er i Micasa 
Fastigheters boenden.  

Visste du att ...
I Micasa Fastigheters 
uppdaterade miljö- och 
energipolicy fi nns fortsatt 
fokus på hållbar energi-
användning, effektiv avfalls-
hantering och bra miljöval 
i produkter och material. 

Micasa Fastigheter förbättrar 
informationen i fastigheterna 
Under året har Micasa Fastigheter påbörjat ett arbete 
med att förbättra information och skyltning i fastig-
heterna. Syftet är att likrikta informationen så att 
den blir tillgänglig och prydlig.  I början av 2015 
kommer Micasas fastigheter att få bland annat nya 
anslagstavlor, instruktioner för porttelefon och 
bokning av tvättstuga, information om sophantering 
samt ny skyltning i källsorterings-/miljörummen. 



Långbrobergs 
senior boende 
öppnar för 55+ 
Micasa Fastigheter ger 
fl er möjlighet att fl ytta in 
i Långbrobergs senior boende 
och breddar gruppen som 
har möjlighet att söka genom 
att sänka antagningsåldern 
till 55 år.

Ändringen har redan trätt 
ikraft. Villkoren är desamma 
som för övriga hyresgäster, 
det vill säga tillgång till 
Micasavärd, gemensamhets-
lokal och gästlägenhet.

Lägenheterna har hög 
standard och är vackert 
belägna i Älvsjö. 

På www.micasa.se kan du 
läsa mer om Långbrobergs 
seniorboende. Lägen -
heter  na hyrs ut via 
Bostadsförmedlingen i 
Stockholms stad.

I sju månader har Micasa Fastigheter funnits 
på Facebook med en egen sida.

Vi håller fortfarande på och lär oss vilken kommunikation 
vår omvärld är intresserad av i denna nya kanal och vill 
gärna höra vad ni hyresgäster vill göra på Facebook. 

En titt på statistiken visar att de inlägg som Micasa Fastigheter 
vidarepublicerar från andra webbplatser, till exempel tidnings -
artiklar, är populärast. De genererar också fl est gillamarker ingar. 
Höstens inlägg som, i särklass, har nått fl est var annonsen om 
Micasa Fastigheters deltagande i Seniormässan i Älvsjö. 
Hela 17 496 personer nåddes av inlägget. Därefter följer 
Dagens Nyheters artikel med rubriken ”Därför är det 
bättre att åldras i Stockholm” som publicerades 
på Micasa Fastigheters Facebook-sida. 

Gilla och följ
120 personer gillar Micasa på 
Facebook, av dessa personer  
är 57 procent kvinnor. En klar 
majoritet av dem som gillar 
Micasas sida kommer från 
Stockholms län. Gå gärna 
in och gilla Micasa Fastigheter 
på Facebook, då får du 
automatiskt uppdateringar 
när ny information läggs ut. 
Ett fi ffi gt sätt att hålla koll på vad som 
händer och är på gång hos din hyresvärd.

Kanal för direkt kommunikation
Micasa Fastigheter får en hel del frågor och kommentarer 
på sidan. Det är framför allt hyresgäster som har framfört 
ärenden och synpunkter som har nyttjat Micasas Facebook-
kanal. På Facebook-sidan besvaras inlägg under kontorstid, 
måndag–torsdag kl. 08–16.30, fredagar kl. 08–14.30. Bra 
att känna till är att vi inte tar emot felanmälningar på 
Facebook. Inte heller ärenden eller andra frågor som rör 
enskilda personer besvaras där.

Vad vill du använda Facebook till?  

Tips och idéer? 

Mejla:
kommunikation@micasa.se. 
Eller skriv direkt på 
Facebook: 
www.facebook.com/
micasafastigheter.



På samma sätt som förra året har du möjlighet  
att se Vårsalongen på Liljevalchs i din dator.

Strax efter invigningen på plats på Djurgården lanseras  
filmen på www.micasa.se. Micasa Fastigheter och Liljevalchs 
samarbetar i projektet som tar Vårsalongen till Micasas  
hyresgäster. Mårten Castenfors, chef för Stockholm konst 
och Liljevalchs konsthall, kommer att visa ett urval av 
Vårsalongens många konstverk under en rundvandring  
i utställningen.

Vårsalongen är öppen för alla som vill lämna in ett  
verk – både etablerade och icke etablerade konstnärliga  
utövare är välkomna att delta i utställningen. När verken  
har lämnats in till utställningen bedöms de av en jury. 

I våras genomförde Micasa Fastigheter den  
årliga hyresgästundersökningen AktivBo. 

Tack till alla som medverkade! Resultaten  
är viktiga eftersom de styr hur Micasa 
Fastigheter kommer att arbeta framöver.  

Årets resultat visar att frågor som rör rent  
och snyggt har fått ett högre betyg i år än  
tidigare (71,4 jämfört med 67,5 procent). 
Kontakten med grannarna och säkerheten  
mot inbrott i lägenheten har också fått  
högre poäng. Hyresgästerna är fortsatt 

AktivBo hyresgästundersökning 2014 

Micasavärdar  
från januari 2015
Axelsbergs seniorboende, 
Palsternackans seniorboende, 
Tantos trygghetsboende: 
Mahad Hassan

Rios seniorboende,  
Tranebergs seniorboende: 
Birgit “Biggan” Nilsson

Långbrobergs seniorboende,  
Fästmanssoffans trygghets-
boende: Sahra Hassan

Hammarbyhöjdens trygghets- 
boende, Vädurens trygghets- 
boende: Eva Blomqvist

Tunets trygghetsboende: 
Marianne ”Majsan” Johansson  

Skärholmens trygghetsboende:
Semona Leijon Boström

Vårsalongen filmas igen!  

Nya värdar ...
Vi hälsar Mahad Hassan 
och Sahra Hassan  
varmt välkomna som  
nya Micasavärdar!

mycket nöjda med både lägenheten, de  
allmänna utrymmena i huset samt utemiljön. 

Men Micasa Fastigheter har mycket att  
arbeta med också. Hyresgästerna upplever  
inte att de får felanmälningar åtgärdade,  
man behöver ibland ringa flera gånger.  
Att det tar tid och är svårt att få svar på  
e-post och brev är några av synpunkterna  
i undersökningen. Likaså att få tag på rätt  
person. Nu fokuserar Micasa Fastigheter  
på att förbättra där det behövs. 



Olle Pihl, teknisk förvaltare 
på Micasa Fastigheter  

Micasa Fastigheters tekniska 
förvaltare har hand om 
fastigheternas underhåll: 
Den dagliga driften samt lång-
siktiga frågor, till exempel 
uppvärmning, ventilation, 
stambyte och fasadrenovering.

Hur jobbar en teknisk 
förvaltare?
– Alltid i nuet med den dagliga 
driften. Om till exempel ett 
varmvattenrör läcker i en 
fastighet måste jag direkt se 
till att problemet blir åtgärdat. 

Vad är mest utmanande 
med ditt jobb?
– Ingen dag är den andra lik. 
Dagen går inte att förutspå, 
därför kan jag aldrig styra 
mina arbetsuppgifter. Det är 
charmigt men utmanande.

Ditt viktigaste ansvar?
– Att upprätthålla säkerheten 
och tryggheten för våra hyres-
gäster. Jag försöker se till att 
saker och ting fungerar genom 
att arbeta proaktivt. På så vis 
undviker man avbrott.
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3 snabba 
frågor till... 

På Skärholmens trygghets-
boende anordnade vi för 
ett par veckor sedan en 
mycket lyckad loppis till 
förmån för världens barn. 
Nu undrar vi i Måsholmens 
trivselråd om inte detta 
skulle kunna vara en idé 
för andra trygghets-
boenden att ta efter? 
Se det som en utmaning! 

De boende, som haft med 
sig en massa saker ofta 
från större hus och lägen-
heter, sålde sina prylar 

på loppisen. En trevlig 
stämning spred sig i 
lokalerna när besökarna 
kom på loppmarknaden. 

Kaffe och hembakat 
såldes också för frivillig 
betalning till ett 100-tal 
besökare. Sammanlagt 
inbringade försäljningen 
ca 3 000 kr som nu oavkortat 
har sänts till insamlingen 
Världens Barn.

/Börje Andersson
Måsholmens trivselråd

Vinnare av Micasaspelen 
Grattis Tantos trygghetsboende som genom att samla fl est 
antal poäng i de olika grenarna fi ck ta emot vandrings pokalen. 
I år tävlade deltagarna i fem individuella grenar och en 
gemensam frågesport. 

Skärholmen loppisutmanar


