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Micasa Fastigheters affärsidé är att 

erbjuda ett attraktivt och anpassat 

boende för människor i Stockholms 

stad i behov av stöd och trygghet.

Bolaget har alltså ett särskilt upp-

drag att aktivt medverka till att ut-

veckla boendet för äldre, handikap-

pade och andra med särskilda behov.

I Årskrönikan kan du läsa om hur 

Micasa Fastigheter löst sitt uppdrag 

samt hur bolaget utvecklar 

fastigheterna till att möta 

framtida krav och förvänt-

ningar.
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År 2007 var bolagets tredje verksamhetsår. 
Fortfarande pågår arbetet med att bygga ett 
nytt bolag. Ett arbete som är spännande och 
skapar förutsättningar att tänka nytt och an-
norlunda.

Micasa Fastigheters vision – Ett boende 
att se fram emot – innebär att vi vill utveckla 
och skapa ett boende anpassat för personer som 
har ett extra behov av stöd och trygghet i sin 
vardag. Micasa Fastigheter vill skapa ett boende 
i världsklass.

För att uppnå detta har bolaget utarbe-
tat fyra strategiska teman för det långsiktiga 
arbetet:
• Förvalta, anpassa och utveckla fastighetsbe-

ståndet på kort och lång sikt
• Utveckla nya kunderbjudanden med koncept, 

produkter och tjänster utifrån marknadens 
behov

• Rekrytera och behålla engagerade och kom-
petenta medarbetare

• I samverkan med andra aktörer vara en dri-
vande kraft i branschutvecklingen

Ombyggnad och anpassning av befi ntliga loka-
ler och bostäder på uppdrag av stadsdelsnämn-
derna är självklart en stor och viktig uppgift för 
bolaget. Eftersom det råder viss osäkerhet om 
behovet och konsekvenserna av det fria valet 
i omsorgen har antalet projekt minskat något 
jämfört med föregående år. I samband med att 
staden lämnar lokaler krävs att bolaget fi nner 
nya hyresgäster eller andra användningsom-
råden för lokalerna eller för hela fastigheten. 
Framöver behöver bolaget vara än mer aktivt i 
att utveckla och förädla bolagets fastighetsbe-
stånd.

Micasa Fastigheter bedriver en aktiv om-
världsbevakning i syfte att fi nna nya produkter 
som kan förbättra tillgängligheten i boendet. 
Bolaget är bl a en aktiv part i International As-
sociation of Homes and Services for the Ageing 
(IAHSA), som består av företag och organisa-
tioner över hela världen som bedriver äldre- och 
omsorgsboenden.

Bolaget har under året upphandlat ser-
vicetjänster och kan idag erbjuda dem som bor 
i bolagets seniorlägenheter att köpa tjänster, 
som städning, hantverkshjälp, minnestjänster, 
trygghetslarm och mycket annat. Bolaget avser 
att gå vidare och utveckla dessa tjänster och 
även erbjuda hjälpmedel, t ex rullator som till-
val i syfte att skapa ett attraktivt boende och bli 
en attraktiv hyresvärd.

I bolagets arbete att utforma nya erbju-
danden avser Micasa Fastigheter att utreda 
förutsättningarna att hyra ut lokalerna möble-
rade. Ett visst intresse har visats från privata 
vårdföretag för en sådan affärsmodell. 

Personalen har en mycket viktig roll i Mi-
casa Fastigheter. Bolaget har ett speciellt upp-
drag att skapa ett boende där  hyresgästerna 
känner trygghet, stöd och omsorg. Det kräver 
att organisationen är anpassad och att persona-
len är lyhörd för de boendes önskemål. 

En viktig del för att nå dit är utbildning 
och utveckling. All personal har under 2007 
genomgått minst fyra dagars utbildning och 
ett särskilt kompetensutvecklingsprogram har 
inletts både för bolagets förvaltare och för repa-
ratörer. Bolaget har också ett mycket ambitiöst 
friskvårdsprogram vilket bl a resulterat i att 
sjukfrånvaron minskat från 4,10 procent 2006 
till 2,48 procent 2007. 

Bolaget har fortsatt att bygga om lägenhe-
terna i seniorfastigheterna. Idag är  286 lägen-
heter ombyggda av totalt 750. Under 2008 kom-
mer ytterligare ett 50-tal lägenheter att byggas 
om och anpassas för de boendes behov. 

Under 2008 avser bolaget att inleda ett 
särskilt projekt i samband med att ombyggna-
den av Hässelgården inleds. I detta arbete avser 
bolaget att samla ett stort antal intressenter, 
forskare, pensionärsorganisationer, handikapp-
organisationer, arkitekter m fl  för att få ett brett 
underlag och bred diskussion inför omvandling-
en av fastigheten. 
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En av de viktigaste frågorna för bolagets 
hyresgäster är trygghet och tillgänglighet. Bola-
get har därför under de senaste åren genomfört 
tillgänglighets- och trygghetsbesiktning i fastig-
heterna. Under året har en del brister åtgärdats 
och under de kommande åren kommer ett stort 
antal hinder att åtgärdas och tillgängligheten 
förbättras. Nästa steg är – som första fastig-
hetsbolag – att på varje fastighet via ett särskilt 
skyltprogram informera hur tillgänglig respek-
tive fastighet är i olika kategorier – t ex syn och 
hörsel.

Underhållet i bolagets fastigheter är ef-
tersatt. Det bristande underhållet bidrar också 
till att bolagets kostnader för reparationer och 
skador är högre än normalt. Antalet felanmäl-
ningar ökar också stadigt och uppgick under 
2007 till 27 800 ärenden, en ökning med näs-
tan 4 000. De åtgärder som genomförts under 
2007 och som påbörjas under 2008 bör resultera 
i färre felanmälningar framöver och därmed 
lägre kostnader.

Ett särskilt program för att åtgärda det 
eftersatta underhållet kommer att presenteras 
för styrelsen under 2008. Till grund för pro-
grammet ligger den inventering som genom-
förts under året. Diskussioner förs med ägaren 
– Stockholms stad – om hur fi nansieringen av 
dessa åtgärder skall ske.

Micasa Fastigheter skall även framöver 
vara en effektiv organisation som fi nner nya lös-
ningar och nya arbetsformer. Det är därför bl a 
viktigt med ett effektivt IT-stöd. Utvecklingen 
av befi ntligt fastighetsinformationssystem samt 
införandet av ett nytt ärende- och nyckelhante-
ringssystem är nödvändigt för att uppnå effekti-
vitetsvinster i organisationen.

Miljöarbetet är av mycket stor vikt för 
Micasa Fastigheter. Bolagets miljöarbete syftar 
till att bolaget skall miljöcertifi eras under 2010. 
Micasa kommer under 2008 enbart ha miljöbi-
lar. 

Det stora miljöprojektet inom bolaget är 
EPC-projektet – vars syfte är att minska ener-
gikostnaderna och förbättra miljön i Stockholm. 
Bolaget uppskattar att det fi nns en besparings-
potential på ca 30 procent, vilket motsvarar ca 
30 miljoner kronor per år.

Bolaget har nöjda hyresgäster. De un-
dersökningar bolaget gör varje år visar att de 
boende och de som hyr lokaler blir nöjdare – en 
mycket positiv utveckling.  Micasa Fastighe-
ter vill dock bli ännu bättre. Ett viktigt led är 
självklart en bra fastighetsskötsel och ett bra 
underhåll. Viktigt är också att bolaget har en 
bra kommunikation och goda relationer till dem 
som bor och arbetar i fastigheterna. 

Micasa Fastigheter är och skall vara ett 
annorlunda fastighetsbolag – ett bolag som 
bryter ny mark, fi nner nya lösningar, hittar nya 
produkter och fi nner nya arbetssätt. Bolaget har 
kommit en bit – men det återstår mycket ännu. 
Ambitionen är också att vara det bolag som har 
de bästa kunskaperna om hur man bygger och 
skapar tillgängliga bostäder. Micasa Fastigheter  
vill också vara med och leda utvecklingen för 
att skapa goda, trygga och tillgängliga boen-

demiljöer för de 
stockholmare som 
behöver extra stöd 
och trygghet – ett 
boende att se fram 
emot.

Anders Nordstrand
VD

Micasa Fastigheter är och skall 
vara ett annorlunda fastighets bolag 
– ett bolag som bryter ny mark, fi n-
ner nya lösningar, hittar nya pro-
dukter och fi nner nya arbetssätt. 
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Ett boende att se fram emot

Förbättrad belysning – ute 
och inne, modernisering av 
låssystem, tydlig skyltning 
och dörrslags- och stegmar-
keringar ger extra skydd 
och säkerhet.

Micasa Fastigheter ska erbjuda ett tryggt bo-
ende med hög standard – ett boende att se fram 
emot. 

Ett annat sätt att bidra till hög standard 
är att erbjuda olika tillval vid ombyggnad. 
Snabb service är ytterligare ett sätt att höja 
standarden – och tryggheten. Under 2007 har 
bolagets reparatörer utfört sina uppdrag i ge-
nomsnitt en dag snabbare än året innan.

Samtliga fastigheter trygghetsinventeras 
för att skapa en lättillgänglig, trygg och attrak-
tiv närmiljö. Belysning ses över liksom lås, vege-
tation och skadegörelse. Under 2007 inventera-
des tio procent av fastigheterna och vid slutet av 
2008 ska 50 procent vara inventerade. 

 Alla fastigheter ska på sikt vara till-
gängliga för människor med funktionshinder 
och inventeras därför under en tvåårsperiod. 
Tillgängligheten bedöms utifrån olika funk-
tionshinder, till exempel rörelsehinder, syn- och 
hörselnedsättningar. 

För att öka trivseln uppmuntrar Micasa 
Fastigheter till bildning av s k boråd i varje 
seniorboende och erbjuder ett ekonomiskt bidrag 
för att stimulera till olika aktiviteter. Under 
2007 bildades fyra nya boråd.

Kommunens mål
En trygg och snygg stad – Stockholm ska 
vara en trygg, säker, ren och vacker stad

Micasa Fastigheters mål
Micasa Fastigheter ska erbjuda ett tryggt 
boende och en trygg boendemiljö.
Bolaget ska fortsätta om- och tillbyggnaden. 
50 procent av fastigheterna ska tillgänglig-
hetsinventeras, tillgängligheten ska åtgärdas 
i 25 procent av fastigheterna

Bolaget ska långsiktigt tillhandahålla väl-
fungerande, välskötta och trygga bostäder 
för dem som behöver särskild omsorg och 
trygghet – 10 procent av fastigheterna ska 
trygghetsinventeras under året – fortsätta ar-
betet med att se över belysningen och ute-
rummet, fortsätta arbetet med det utökade 
brandskydd som fi nns i bolagets fastigheter, 
förbättra belysningen av parker, gårdar/när-
områden i närheten av bolagets fastigheter
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En inventering av 
tillgänglighet i all-
männa utrymmen 
samt utemiljön ska 
resultera i att bolagets 
hyresgäster upplever 
sin närmiljö som lätt-
tillgänglig, trygg och 
attraktiv. Sid 14

Tio procent av fastigheterna har även 
trygghetsinventerats och arbetet fort-
sätter under 2008. Vid ombyggnader 
åtgärdas också brister och problem 
avseende tillgänglighet och trygghet.
För att förbättra livskvaliteten för de 
boende har bolaget under 2007 fort-
satt arbetet med att se över belys-
ningen och uterummen, utökat brand-
skyddet i fastigheterna samt förbättrat 
belysningen av parker, gårdar och i 
bostädernas närområden

Under 2007 var hyres-
gästerna överlag nöjda 
med Micasa Fastighe-
ter.  I allt från be-
mötande från repa-
ratören  till trivsel i 
lägenheten, trygghet i 
området, lägenhetens 
tillgänglighet m m får 
Micasa Fastigheter 
bra betyg från hyres-
gästerna. Sid 12

Micasa Fastigheter har under 2007 
fortsatt om- och tillbyggnaden av 
stadens vård- och omsorgsboende till 
moderna, tillgängliga och trygga bo-
städer. Under året har bolaget bland 
annat haft som mål att tillgänglighets-
inventera 50 procent av fastigheterna 
och det verkliga resultatet hamnade 
på 65 procent. Åtgärdsarbetet är på-
börjat

Micasas resultat 
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Micasa Fastigheter ska erbjuda ett tryggt bo-
ende med hög standard. Det ska vara skönt att 
komma hem. I bostaden ska det fi nnas möjlighet 
till vila och ro men det skall också vara en funk-
tionell plats där vardagens sysslor förenklas. 
Micasa Fastigheter skapar förutsättningar för 
ett trivsamt, tryggt och fungerande hem – ett 
boende att se fram emot.

Micasa Fastigheters värdegrund bygger på 
engagemang, nytänkande, omtanke och kun-
skap. Det fyra ledorden ska ses som ett förhåll-
ningssätt som ska genomsyra alla områden och 
allt som görs inom ramen för verksamheten.

Åldersfördelning hos Micasa hyresgäster
Antalet boende i Micasas fastigheter är ca  
6 689 (enligt befolkningsstatistiken från SCB 
071231). Snittåldern för hyresgästerna är 78,4 
medan den för hela Stockholms kommun är 38,9 
år. 

Den största åldersgruppen bland våra 
boende är 81 till 90 år och kvinnorna är i majo-
ritet i åldersgrupperna 66 år och uppåt.

Det olika stora underhållsbehovet i fastigheterna får snabbt genomslag i felanmälningsstatistiken.

Könsfördelning per ålder. Seniorboende, Malsätra och 
Reimersudde.

Könsfördelning per ålder. Micasa Fastigheter totalt.

Från vilken typ av boende fl yttar hyresgästerna till Micasa  
Fastigheter?
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En attraktiv tillvalslista – hushålls-
nära tjänster och trygghetslarm
Ett fl ertal hyresgäster har inte rätt till hem-
tjänst men vill ändå ha hjälp med olika sysslor. 
Micasa Fastigheter kan därför som fastighetsä-
gare och hyresvärd medverka till att erbjuda 
utförare av tjänster. Micasa Fastigheter har 
under året genomfört en upphandling som ger 
leverantörer av dessa tjänster möjlighet att 
marknadsföra sig genom Micasa Fastigheters 
informationsmaterial och webbplats. 

Tjänster och service som Micasa Fastigheter 
nu erbjuder genom två olika leverantörer är 
följande:
• Service i hemmet
 – Städning
 – Fönsterputsning
 – Tvätt
 – Ärenden till apotek och post
 – Inköp av livsmedel
 – Hjälp med balkong/uteplats
• Flytt och magasinering av möbler/bohag
• Hantverksservice
• Trygghetstjänster
 – Trygghetslarm
 – Automatisk avstängning av el

 – Receptorer vid dörrar, fönster, strykjärn etc 
som indikerar via en informationspanel om 
de inte är stängda/avstängda.

Kostnaden för att utnyttja dessa tjänster ska 
betalas av hyresgästerna själva. 

Dessutom erbjuder bolaget tillval vid 
ombyggnad som t ex spis med keramikhäll och 
varmluftsugn, nya köksluckor, m m. 

Felanmälningar
En dag snabbare från 
felanmälan till åtgärd
Under 2007 registrerades totalt 27 827 
ärenden i Fasad, en ökning från 2006 
med 3 827. 22 085 telefonsamtal togs 
emot av felanmälan och 3 086 ärenden 
inkom via Internet och fax.

Under 2007 tog det i genomsnitt 
2,43 dagar för Micasa Fastigheters 
reparatörer att åtgärda en 
serviceorder, från re-
gistrering tills arbetet 
var återrapporterat.  
En förbättring jämfört 
med 2006 då åtgärder-
na tog 3,48 dagar.  
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Samtliga inkomna felanmälningar under 2005-2007 
uppdelade per månad.

HLU
906 hyresgäster valde 
hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll 
För boende i fastigheter som övertagits från 
Svenska Bostäder tillämpas HLU (hyresgäst-
styrt lägenhetsunderhåll). Det innebär att hy-
resgästen varje år erbjuds underhåll av lägenhe-
ten med vissa fastställda tidsmellanrum t ex 12 
år för målning/tapetsering. 

De hyresgäster som avstod från under-
håll 2007 erhöll en rabatt baserad på det antal 
år man avstod från åtgärderna. Rabattutbetal-
ningen för 2007 innebar att 906 hyresgäster fi ck 
dela på 1 138 648 kr, d v s i snitt cirka 1 256 kr 
per lägenhet.

Fyra nya boråd
Micasa Fastigheter har målsättningen att ett 
s k boråd skall fi nnas i varje fastighet med 
seniorboende. Borådet ska vara en länk mellan 
Micasa Fastigheter och hyresgästerna gällande 
allmänna frågor kring boendet och fastigheten 
i stort, samt att bidra till gemenskap och delak-
tighet i boendet.

Micasa Fastigheter stödjer borådet på oli-
ka sätt, dels genom extra resurser från Micasa 
Fastigheters personal, dels ett årligt ekonomiskt 
bidrag. Avsikten med det ekonomiska bidraget 
är att det ska stimulera till gemensamma akti-
viteter och de boendes trivsel. 

Micasa erbjuder seniorbostäder i åtta 
fastig heter och i två av dessa bildades boråd 
redan under 2006. Under 2007 har ytterligare 
fyra boråd bildats. 

Hyresgästerna nöjda 
med Micasa Fastigheter
Varje år sedan 2005 genomför Micasa Fastig-
heter, med hjälp av AktivBo, undersökningar 
bland hyresgästerna för att mäta kvaliteten i 
verksamheten.

Under 2007 var hyresgästerna överlag 
nöjda med Micasa Fastigheter. Svarsprocenten 
var 67 procent. I allt från bemötande från repa-
ratören (98,7 procent) till trivsel i lägenheten 
(94,1 procent), trygghet i området (85,7 procent), 
lägenhetens tillgänglighet (91,5 procent) m m 
får Micasa bra betyg från hyresgästerna.

Micasa Fastigheter visar vidare på en 
förbättring sedan år 2006. Hyresgästerna anger 
t ex att städningen i trapphusen har förbättrats. 
Ökningen är 23 procent och uppgår nu till 78 
procent. 

AktivBo har jämfört Micasa Fastigheters 
resultat med svaren från närmare 50 andra 
fastighetsbolag. Svaren visar att Micasa Fastig-
heter tillhör de 25 procent bästa bland under-
sökta företag inom områden som trygghet och 
trivsel och vad man anser om allmänna utrym-
men etc. 

Personal inom Stockholms stads verksam-
heter har också tillfrågats vad de anser om Mica-
sa Fastigheter. Över lag är personalen nöjd med 
Micasa. På frågor om trivsel i lokalerna svarar 
91,5 procent att den är mycket eller ganska bra, 

Micasa Fastigheters genomförandestatistik visar att 
majoriteten av felanmälningar börjar hanteras samma dag 
dom kommer in.
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Bilden visar andel hyresgäster (svar från Stockholms stads 
verksamheter) som under 2007 anser att olika faktorer/
funktioner fungerar mycket bra, ganska bra, inte så bra res-
pektive dåligt. Resultaten jämförs med år 2006. 
(Källa AktivBo).

Bilden visar andel hyresgäster och seniorhyresgäster som 
under 2007 anser att olika faktorer/funktioner fungerar 
mycket bra, ganska bra, inte så bra respektive dåligt. Re-
sultaten jämförs med år 2006. (Källa AktivBo).

karlen 9. I Gamlebo 8 och Sabbatsberg 23 har 
ett stort antal lägenheter fått nya armaturer.

Skymmande växtlighet vid entréer, utmed 
husfasader och gångvägar gallras och ansas. 
Sittplatser i trädgårdsmiljöer görs synliga och 
överblickbara och därmed trygga att använda. 
Filen 4, Hamnvakten 7, Lådkameran 1, Sab-
batsberg 23, De Gamlas Vänner 7 och Lektio-
nen 6 är några av de fastigheter som har fått en 
uppfräschning av utemiljön genom ny belysning 
och översyn av planteringarna.

För att försvåra tillträde för obehöriga 
och samtidigt öka tryggheten för hyresgäster 
har nya låssystem installerats i fastigheter som 
varit särskilt utsatta. Framför allt har källar-
utrym men, hissar, tvättstugor och strategiska 
entrédörrar fått nya eller omkodade låssystem.

Micasa Fastigheter har även kontinuerlig 
väktarrondering i sex fastigheter.  

90,9 procent anger att de är trygga i de allmänna 
utrymmena.  Att det är lätt att komma fram till 
felanmälan på telefon anser 92,9 procent. 

Trygghet i vardagen
Trygghet är en garanti för att bolagets hyres-
gäster ska känna sig säkra och orädda i sin bo-
endemiljö. Med ökad trygghet genom program-
met ”enkelt avhjälpta hinder” kan den boendes 
vardagsvistelse tryggas. Förbättrad belysning 
– ute och inne, modernisering av låssystem, 
tydlig skyltning och dörrslags- och stegmarke-
ringar ger extra skydd och säkerhet.

I fl era av fastigheterna har upprustning 
av de allmänna utrymmena så som entréhallar, 
korridorer och källarvåningar genomförts. Nya 
energisnålare och brandsäkrare armaturer med 
bättre belysning har installerats i större omfatt-
ning i Riddarsporren 21, Lektionen 6 och Drev-
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Skalskydd på Överstycket 1
En översyn av skalskyddet är gjord, och åtgärder 
för att öka tryggheten för personal samt boende i 
fastigheten har genomförts.

Passagesystem på Vårdhemmet 1
Ett nytt passagesystem har installerats på 
Vårdhemmet 1 för en ökad trygghet inom fastig-
heten.

Störningsjouren – en trygghet
Under året gjordes 21 anmälningar till stör-
ningsjouren. Det resulterade i att totalt elva 
utryckningar gjordes av störningsjourens perso-
nal. Störningarna avser bl a musik, klamp och 
duns, fest m m. 

Tillgänglighet
Tillgänglighet är avgörande för Micasa Fastig-
heters hyresgäster. En inventering av behovet 
av utökad tillgänglighet i lägenheterna, i all-
männa utrymmen samt utemiljön ska resultera 
i att bolagets hyresgäster upplever sin närmiljö 
som lättillgänglig, trygg och attraktiv. 

För att uppnå en förbättrad tillgänglighet 
har åtgärder genomförts i form av anpassningar 
i den yttre miljön och allmänna utrymmen, t ex 
trapphus och gemensamhetslokaler. Kontrast-
markering av nedersta och översta trappsteg 
och dörrslagsmarkeringar har genomförts eller 
påbörjats i 19 av fastigheterna. Samtidigt har 
ledstänger förlängts för att bättre fungera som 
stöd. Automatiska dörröppnare har installerats 
i Sabbatsberg 23, Dalen 20, Väduren 16 och 
Gamlebo 8. Personer med rullatorer och rullsto-
lar har fått säkrare omgivning genom ramper 
till trädgårdar. Därmed har möjligheten att 
utnyttja dessa utrymmen ökat.

Infl yttning i Frösätra.

Alla seniorlägenheter har säkerhetsdörrar.

Trygghetsinventering påbörjad
Micasa Fastigheter inledde under hösten ett 
projekt som innebär att samtliga fastigheter 
trygghetsinventeras. Målet för 2007, vilket 
var att inventera totalt tio procent av bestån-
det, d v s elva fastigheter, har uppnåtts. I in-
venteringen ingår att se över belysning, lås, 
störande vegetation och skadegörelse, sådant 
som kan utgöra risker från ett trygghets-
perspek tiv. Resultatet ska presenteras på 
micasa.se under respektive fastighet. Vid 
2008 års slut ska 50 procent av fastigheterna 
vara inventerade. 
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Skyltningen har setts över enligt skylt-
programmet samtidigt med ombyggnaden i Rio 
8.  Även i övriga fastigheter har delar av skylt-
ningen setts över i samband med upprustning 
eller ombyggnad. De framtagna skyltarna är 
lättlästa, kontrastfärgade och skrivna med tyd-
lig textstorlek.  

I samband med omändringen av Kista 
torg gjordes en ny entré till biblioteket för att 
bättre svara upp mot tillgänglighetsbehovet.

Modernisering av hissar
Modernisering och renovering av hissar, hiss-
korgar och hisshallar genomförs kontinuerligt 
i fastigheterna. Det är en viktig tillgänglig-
hetsfråga. År 2007 har nio fastigheter genom 
besiktningar och på grund av driftstörningar 
lyfts fram för projektering av hissombyggnader. 
Modernisering, handikappanpassning och/el-
ler reparation har genomförts i fyra av fastig-
heterna: Riddarsporren 21, De Gamlas Hem 
2, Filen 4 och Rio 9. Tre hissar har bytts ut på 
Svalrocken 17.

Gästlägenheten i Axelsbergs seniorboende är 
välutrustad.

Ett särskilt klassifi ceringssystem 
för tillgänglighet ska utarbetas 
inom bolaget.

Tillgänglighetsinventering
Alla bolagets fastigheter ska på sikt vara 
tillgängliga även för människor med funk-
tionshinder. Därför inventerar bolaget 
samtliga fastigheter under en tvåårsperiod. 
Utifrån olika funktionshinder som exem-
pelvis rörelsehinder, synsvaghet och hör-
selskador bedöms tillgängligheten. Under 
2008 ska alla fastigheter vara kartlagda. 
Under året har 65 procent av fastigheterna 
inventerats och resultatet visar att den 
vanligaste anmärkningen, i samtliga typer 
av fastigheter, både ute och inne, är brist på 
dörrslagsmarkeringar.  Andra vanliga fel är 
porttelefoner som sitter för högt eller i övrigt 
är otillgängliga samt omarkerade början och 
slut på trappor. Felen är lättavhjälpta och ett 
visst arbete har påbörjats under året med 
att montera dörr- och golvslagsmarkeringar. 
Mer omfattande anmärkningar åtgärdas i 
samband med större ombyggnader.

Under 2008 ska information rörande 
till gängligheten i varje fastighet fi nnas på 
hemsidan och i fastigheten. Ett särskilt klas-
sifi ceringssystem ska utarbetas inom bola-
get. Informationen kommer att läggas in på 
bolagets hemsida under respektive fastighet 
och en skylt med sym boler kommer att place-
ras utanför fastigheten. 
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Samarbete för hög standard 
och trygga bostäder

Micasa Fastigheter har 
mycket låga administra-
tionskostnader jämfört med 
övriga fastighetsbolag, både 
privata och kommunägda.

Prioriterade områden för bolaget har under 
2007 varit drift och förvaltning, tillgänglighet, 
trygghet och miljö.

För att kunna erbjuda trygga bostäder 
med hög standard samarbetar Micasa Fastighe-
ter med forskare, arkitekter och intresseorgani-
sationer. Dels för att erbjuda det senaste inom 
vård- och omsorgsboende, dels för att bygga 
kostnadseffektivt. 

Micasa inledde ett omfattande underhålls-
planerings projekt under 2007. Under den första 
delen inventeras samtliga fastigheter för att 
fastställa status. 

Region Väst omfattar 73 fastigheter i åtta 
stadsdelar. Under 2007 har genomgripande om-
byggnader genomförts i fl era fastigheter, bland 
annat till seniorboende.

Region Öst omfattar 56 fastigheter i sex 
stadsdelar. Större ombyggnader har genomförts 
i fl era fastigheter, bland annat ombyggnad till 
seniorboende samt fönster-, tak- och fasadreno-
veringar. Flera ombyggnader till förskolor har 
också genomförts. 

Flera stora ombyggnadsprojekt är pågå-
ende eller planerade. 

Kommunens mål
Staden ska vara en attraktiv plats för 
boende, företag och besök

Valfriheten ska öka – staden ska skapa för-
utsättningar för att ge medborgarna så 
stor valfrihet som möjligt

Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, vär-
dighet och valfrihet ska prägla omsorgen

Micasa Fastigheters mål
Utreda förutsättningarna för nyproduktion 
av seniorbostäder

Erbjuda fl era boendealternativ

Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, ef-
fektiviserings- och kvalitetssäkringsarbete 
– nöjdkundindex ska öka jämfört med 2006
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Micasa vill erbjuda 
trygga bostäder med 
hög standard, där 
man kan bo kvar 
länge. Sid 19

Seniorlägenheterna 
utrustas i så stor 
utsträckning som 
möjligt med använ-
darvänliga lösningar 
såsom exempelvis el-
uttag på bekväm höjd.  
Sid 20

Micasas resultat 

Bolaget har fortsatt att bygga om 
till seniorbostäder och värnar 
samtidigt om tillgången till gemen-
samhetslokaler

Bolaget har ökat nöjdkundindex 
från 73 procent 2006 till 
78 procent 2007

Micasa Fastigheter utreder förut-
sättningarna för nyproduktion av 
senior bostäder.
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Fastigheternas värde
Micasa Fastigheter har för 2007 genomfört en 
intern avkastningsvärdering av hela fastighets-
beståndet. Värderingen är gjord med en s k cash 
fl ow-modell där fastigheternas avkastningsvär-
de bedöms utifrån beräknade betalningsfl öden 
under den kommande tioårsperioden. 

Värderingen görs i syfte att fi nna ett 
bedömt avkastningsvärde utifrån bolagets egna 
avkastningskrav samt ge indikation på even-
tuellt nedskrivningsbehov. Fram till och med 
2006 års bokslut värderades fastigheterna till 
ett bedömt marknadsvärde. Övergången till att 
värdera fastigheterna till ett internt avkast-
ningsvärde motiveras av att Micasa Fastigheter 
är verksamt på en intern marknad där bolagets 
fastigheter i begränsad omfattning säljs på den 
öppna marknaden.  

Värderingen grundar sig på fastighetsvisa 
hyres- och areauppgifter enligt det nya ram-
avtalet med Stockholm stad till den del upp-
gifterna var kända vid värderingstidpunkten. 
Drift- och underhållskostnader baseras på bud-
get samt rikstäckande statistik från liknande 
fastigheter. 

Det sammanlagda marknadsvärdet 
071231 för hela fastighetsbeståndet, beräknat 
som summan av de enskilda fastigheternas vär-
de, bedömdes till 8,36 miljarder kronor. Motsva-
rande belopp 061231 var 7,62 miljarder kronor.

Ökningen beror i huvudsak på fastighetsförvärv 
(+392 mnkr) samt pågående  investeringar i 
fastigheterna (+96 mnkr). Värdetillväxten i 
övrigt har varit 259 mnkr.

Övergången till att värdera fastigheterna 
till ett internt avkastningsvärde har inte i nå-
gon större omfattning påverkat värdenivån för 
bolaget som helhet. 

Intäkter och kostnader 
– en jämförelse
Micasa Fastigheter deltar, sedan tre år tillbaka, 
i en benchmark-studie med 19 kommunala och 
privata bostadsföretag benämnt Svensk Fastig-
hetsindex – Bostadsindex (SFI-KBF). Indexet, 
som täcker ca 20 procent av Sveriges bestånd 
av hyresbostäder, mäter de i undersökningen 
ingående fastigheternas avkastning, intäkter 
och kostnader.

Siffrorna gäller år 2006. Under 2006 änd-
rade Micasa Fastigheter beräkningsgrunden för 
fastighetsvärdering varför alla nyckeltal som in-
kluderar effekten av marknadsvärdeutveckling 
blir icke jämförbara.  Intäkts- och kostnadsana-
lyserna i studien påverkas dock inte av denna 
förändring.

Fastigheternas värdeutveckling. Av bilden kan man utläsa att nya fastigheter med centralt 
läge (A-läge) har högst driftnetto. Ju äldre fastigheten är 
desto lägre driftnetto. Intäkterna för fastigheterna följer 
läget, d v s intäkterna ökar ju centralare belägen fastig-
heten är. Vad det gäller kostnaderna fi nns ingen sådan 
korrelation. Kostnaden för drift och underhåll beror inte på 
fastighetens läge. (Källa IPD)
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Jämfört med övriga deltagare i benchmark-studien visar 
staplarna tydligt att Micasa Fastigheter har höga intäkter, 
driftkostnader och investeringar. Driftnettot ligger högre 
än för de andra kommunala bolagen till följd av den högre 
hyresnivån medan investeringarnas omfattning beror på en 
stor ombyggnadsverksamhet. (Källa IPD)

Micasa Fastigheters kostnader för den centrala adminis-
trationen är mycket låga, bara 7 kr per kvm. Medeltalet i 
undersökningen ligger på 26 kr per kvm. (Källa IPD)

Jämfört med genomsnittet för kommu-
nala såväl som privatägda fastighetsbolag har 
Micasa Fastigheter både högre kostnader och 
högre intäkter. Bolaget har högre aktiverade in-
vesteringar jämfört med snittet bland de övriga 

bostadsföretagen i undersökningen, d v s bola-
get har stor byggverksamhet. 

Micasa Fastigheter har mycket låga admi-
nistrationskostnader jämfört med övriga fastig-
hetsbolag, både privata och kommunägda.

Postlådorna placeras på varje våningsplan. 
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Infl yttning i Frösätra.

Fastighet Totalt antal 
seniorlgh

Antal ombygg-
da seniorlgh

Antal ej ombygg-
da seniorlgh

Gästlägenhet 
beskrivning

Gemensamhets-
lokal

Malsätra 3 62 55 7 1 rokv , 42 kvm ja

Bygeln 5 39 19 20 1 rok, 50 kvm *

Jungfru Lona 2 75 40 35 1 rok, 43 kvm *

Mälteriet 1 144 72+18 54 1 rokv, 41kvm ja

Rio 9 66 19 47 1 rok, 44kvm *

Riddarsporren 21 112 32 80 1 rok, 44kvm ja

Överstycket 1 122 0 122 2 rokv, 56 kvm *

Vallörten 17 31 31 0 1 rokv, 40 kvm *

Fördelning av seniorlägenheter 071231

Seniorboende 
Trygga bostäder med möjlighet 
till gemenskap
Seniorboendet inom Micasa Fastigheter vilar på 
fyra hörnpelare; trygghet, delaktighet, gemen-
skap och omsorg. Det betyder att Micasa vill 
erbjuda trygga bostäder med hög standard, där 
man kan bo kvar länge.

Micasa Fastigheter omvandlar etappvis 
hela eller delar av åtta före detta servicehus till 
seniorboenden. Sammanlagt handlar det om 
ungefär 750 lägenheter. Fastigheterna ligger 
spridda över hela Stockholms stad.

Micasa Fastigheter bevakar noga den 
senaste utvecklingen inom äldreboende. Det 
handlar om myndighetskrav, byggteknik och 
smarta lösningar för att öka tillgängligheten 
och tryggheten i lägenheterna. Micasa Fastig-
heter sam arbetar med forskare, arkitekter och 
intresseorganisationer, både svenska och ut-
ländska. Allt i syfte att skapa ett gott boende för 
bolagets hyresgäster.

Bolaget samarbetar dels för att kunna er-
bjuda det senaste inom vård- och omsorgsboende 
samtidigt som det ska hålla för framtiden, dels 
för att bygga så kostnadseffektivt och klokt som 
möjligt och därmed kunna hålla nere hyrorna.

För Micasa Fastigheter är det självklart 
att erbjuda lägenheter som är anpassade efter 
de speciella önskemål och krav som seniorer 
har. Gemensamma ytor såsom entréer, trapp-
uppgångar och korridorer har exempelvis för-
bättrad belysning för att skapa största möjliga 
trygghetskänsla.

* tillgång till gemensamhetslokal fi nns i angränsande servicehus.
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Micasa har åtta fastigheter som helt eller delvis består av seniorbostäder. Dessutom fi nns ett estniskt och ett ungerskt senior-
boende i Gröndal. 

Ombyggda lägenheter har genomgående 
hög standard. Kök och badrum har utrustning 
och detaljer som ökar trygghet och tillgänglig-
het. Exempel på praktiska lösningar är elut-
tag placerade i bekväm höjd, säkerhetsdörrar, 
ledljus i badrum, kök som fungerar även för den 
som sitter i rullstol samt tillgängliga entréer 
och uteplatser.

Seniorbyggnaderna innehåller i de fl esta 
fall gemensamhetsytor såsom gäst lägenhet, 
samlingsrum och i några fall ett litet café eller 
bistro.

Pågående ombyggnader 
från servicehus till seniorboende
Under 2006 startade omvandlingen av en del 
av Axelsbergs servicehus, fastigheten Jungfru 
Lona 2, till seniorboende. Antal lägenheter efter 
ombyggnaden blir 72. Under 2007 färdigställdes 
13 lägenheter. Totalt är nu 40 lägenheter klara. 
Resterande lägenheter färdigställs under 2008–
2011. Omvandlingen av fastigheten Bygeln 5, 
Rågsveds äldreboende, startade också under 

2006. Totalt berörs 40 lägenheter. Av dessa är 
nu 19 lägenheter klara. Resterande lägenheter 
färdigställs under 2008–2011.

Ombyggnaden av fastigheten Malsätra 3 
till seniorboende startade 2005. Under 2007 
färdigställdes fyra lägenheter. Totalt är nu 55 
lägenheter klara. Resterande lägen heter färdig-
ställs under 2008–2009.

Ombyggnaden av Mälteriet 2 till Rei-
mersudde seniorbonde påbörjades under 2006. 
17 nya lägenheter byggdes under 2006.  Totalt 
kommer 124 lägenheter att byggas om. Av dessa 
färdigställdes 24 lägenheter under 2007. Totalt 
är nu 90 lägenheter klara. Resterande lägenhe-
ter färdigställs under 2008–2011.

Entrépartierna och taket över entrén samt 
Reimers Café & Bistro färdigställdes och invig-
des under året tillsammans med planteringar 
och planering av terrasser och tomtmarken. 
Värmepumpar har installerats och samtliga in-
justeringsventiler har bytts ut. Både ombyggnad 
till seniorboende och värmeproblem har orsakat 
att hyresgästerna har fått ersättning för stör-
ningarna.
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Ombyggnad av Rio servicehus startade 
på senhösten 2006. Fastigheten kommer att 
få totalt 66 seniorlägenheter på plan 4, samt 
plan 6–11.  På plan 5 fi nns en gruppbostad. En 
övernattningslägenhet och ett gemensamhetsut-
rymme för seniorhyresgästerna kommer också 
att byggas. Entréfunktionen kommer att ses 
över för hela fastigheten för att öka tryggheten 
och tillgängligheten. Under 2007 färdigställ-
des 17 lägenheter. Resterande lägenheter och 
gemensamhets utrymmen byggs om under 2008–
2011.

Ombyggnaden av en huskropp på Rid-
darsporrens servicehus till senior lägenheter 
startade under 2007.  Av totalt 110 lägenhe-
ter färdigställdes 32 lägenheter under året. 
Dessutom rustades korridorer, tvättstuga och 
gemensamhets utrymmen. Resterande lägenhe-
ter byggs om under 2008–2011.

Vid Hässelgården är det två byggnader av 
totalt fyra som har omvandlats till seniorbostä-
der. I dessa genomförs inte samma genomgri-
pande renovering av lägenheterna som i övriga 
seniorfastigheter. Här görs en ytskiktsrenove-
ring när lägenheterna tomställs. Totalt handlar 
det om 114 lägenheter.

I Bottenstocken i Gröndal har en del smär-
re ombyggnader av plan 6 och 7 genomförts på 
uppdrag av Ungerska föreningen. Ungerska 
föreningen har tecknat ett blockförhyrningskon-
trakt avseende seniorboende. Nu är hela det före 
detta servicehuset omvandlat till seniorboende. 
Estniska seniorföreningen förhyr sedan tidigare 
resterande lägenheter. Totalt omfattar fastighe-
ten nu 48 seniorlägenheter samt två som an-
vänds som föreningslokaler.

Fikastund i Axelsbergs seniorboende
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Fastighetsförvaltning 
av 873 000 kvm
Prioriterade områden för verksamheten har 
under 2007 varit framför allt 
• Drift och förvaltning
• Tillgänglighet
• Trygghet
• Miljö

Region Väst omfattar åtta stadsdelar – Brom-
ma, Farsta, Hässelby-Vällingby, Kista, Häger-
sten-Liljeholmen, Rinkeby-Kista, Skärholmen, 
Spånga-Tensta och Älvsjö. Regionen har även 

tre fastigheter utanför kommungränsen – Heby, 
Upplands Väsby och Åkersberga.

Av regionens 73 fastigheter är 18 service-
hus. Av de 23 friliggande gruppbostäderna är de 
fl esta förhållandevis nyproducerade med en god 
standard. Regionen har också 12 behandlings-
hem där Micasa Fastigheter i första hand har 
socialtjänstförvaltningen som hyresgäst. 

Under 2007 har genomgripande om-
byggnader genomförts i fem av fastigheterna. 
Ombyggnad till seniorboende har pågått i 
fastigheterna Malsätra 3 och Jungfru Lona 2. 

Micasas fastigheter ligger spridda över hela Stockholms stad.
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Resterande stora ombyggnader har skett i Frö-
sätra 1 och Fruängsgården 1.

Akuta händelser har drabbat fastigheter-
na i samband med olika former av vattenläcka-
ge. Fastigheten Måsholmen 15 har även under 
2007 fortsatt att drabbas av vattenskador i bad-
rum på grund av brister i tidigare underhåll. En 
genomgripande besiktning gjordes under 2006 
och åtgärder görs enligt plan. De mest akuta 
åtgärderna genomfördes under 2007 och bolaget 
förväntar ett minskat behov av akut åtgärder 
under 2008.

 Region Öst omfattar stadsdelarna Norr-
malm, Kungsholmen, Södermalm, Östermalm 
och Enskede-Årsta-Vantör samt Skarpnäck. Re-
gionen har även fyra fastigheter utanför kom-
mungränsen i Haninge och Nynäshamn. 

Det totala antalet fastigheter inom Region 
Öst är 56. Flera av dessa innehåller ett stort 
antal byggnader av varierande storlek, bl a De 
Gamlas Hem 2, Dalen 20, Filen 4, Hamnvakten 
7 och Sabbatsberg 23. Var och en av dessa är 
över 25 000 kvm BRA. Av regionens fastigheter 
används 16 som sjukhem, 14 som servicehus 
och ett tiotal som gruppboende, dagcenter eller 

korttidsboende. Regionen hyr även ut 15 be-
handlingshem, huvudsakligen till Socialtjänst-
förvaltningen. Fyra av fastigheterna består till 
stora delar av seniorlägenheter.

I 80 procent av regionens 56 fastigheter 
har någon form av underhållsåtgärd utöver den 
sedvanliga driften och skötseln av fastigheten 
genomförts. Åtta fastigheter har av olika anled-
ningar – evakuering, större ombyggnad, eventu-
ell försäljning eller nyligen slutförd ombyggnad 
– inte underhållits i någon större omfattning. 

Större ombyggnader har genomförts i 
åtta fastigheter i Region Öst. Ombyggnad till 
seniorboende har pågått i Riddarsporren 21 och 
Mälteriet 2. Övriga ombyggnader har omfattat 
bl a större fönster-, tak- och fasadrenoveringar 
såsom i Sabbatsberg 23 och i Väderkvarnen 20. 
Förändring av vissa lokaler till annan verksam-
het har genomförts i Rio 8 och Vasen 3. I Bygeln 
5 har en lokal återställts efter ett större vatten-
läckage och en uthyrningsbar lokal renoverats 
till stadsdelens användning.

Vattenskador i varierande omfattning har 
drabbat tio fastigheter: Bygeln 5, Vasen 3, Rio 
8 och 9, Filen 4, Skogsmarken 23, Mälteriet 2, 

Flera av Micasas fastigheter har nära till Mälaren.
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Vattenpasset 16, Palsternackan 3 och Hamn-
vakten 7. Skälen är skiftande bl a läckande 
yttertak, rostiga stammar eller igenslammade 
avloppsledningar. Gamla stammar eller brister 
i tidigare underhåll har lett till fl era akuta vat-
tenskador i badrum och kök samt i allmänna 
utrymmen. Skarpnäcks Gård 1 drabbades av 
ett stort avbrott i vattendistributionen på grund 
av att huvudvattenledningen fi ck läckage inom 
parken. Dessutom har ett akut behov av reno-
vering av hela yttertaket konstaterats i Riddar-
sporren 21 under pågående ombyggnad.

Flera ombyggnader till förskolor har 
genomförts. I Skogsmarken 23 har 12 lägenhe-
ter i låghusdelen och gemensamhetsutrymmen 
byggts om till en förskola. I Pilträdet 10 respek-
tive De Gamlas Hem 2 har en förskola färdig-
ställts, i Vasen 3 har befi ntlig förskola med fyra 
avdelningar utökats med en avdelning. 

Övergång till digital-tv genomfördes under 
våren vilket orsakade ominstallationer i fl era av 
bolagets fastigheter. 

Universitet. Syftet med projekten har varit att 
utreda vilken energibesparingspotential som 
fi nns i fastigheterna och samtidigt kunna er-
bjuda praktiska studieobjekt för studenter.

Underhållsinventering igång
Micasa Fastigheter inledde ett omfattande 
underhålls planerings projekt under året. Den 
första delen av projektet är att inventera samt-
liga fastigheter för att kunna fastställa status 
på respektive fastighet. 

Resultatet av inventeringen kommer att 
ligga till grund för en såväl kortsiktig som 
långsiktig underhållsplanering för respektive 
fastighet.

68 fastigheter har inventerats, för vilka 
det sammanlagda underhållsbehovet beräknas 
uppgå till 1,318 miljarder kronor den kommande 
15-årsperioden. Relateras medelvärdet till 
antalet kvadratmeter BRA och lägenheter, blir 
kostnaden 131 kr/kvm. 

Planerat underhåll
Sabbatsberg 23
Samtliga fönster har renoverats utvändigt i 
Nicolaihuset och ljudisoleringen har komplet-
terats i Wallentinhuset i vissa lokaler.  Fyra kök 
har byggts om i Klockhuset och två toaletter har 
renoverats i Klarahuset. Ventilation och värme-
återvinning har startats i Dalahuset.

Vasen 3
I Vasens servicehus i Vasastaden har förskolan 
utökats med ytterligare en avdelning genom om-
byggnad av närliggande lokaler. Det har också 
skett en ombyggnad av två avdelningskök.

Drevkarlen 9
Ombyggnad har gjorts av avdelningskök och 
tvättstuga. Allmän upprustning med målning, 
tapetsering och armaturbyten.

Filen 4
Renovering har genomförts av gemensamma 
tvättstugor för servicehuset samt byte av maski-
nell utrustning. Frånluften från tvättstugorna 
har förstärkts. 

Energiutredning för Sabbatsberg 23  
och Tjärdalen 4
Bravida TSM har totalansvaret för den teknis-
ka fastighetsdriften i Sabbatsberg 23 och i Tjär-
dalen 4. I driften ingår energioptimering och 
-effektivisering. Energikonsumtionen i dessa 
fastigheter är hög jämfört med Boverket och En-
ergimyndighetens nyckeltal. För att komma till 
rätta med den höga energikonsumtionen har en 
större energiutredning genomförts tillsammans 
med Kungliga Tekniska Högskolan och Uppsala 

68 fastigheter har inventerats, för vilka det 
sammanlagda underhållsbehovet beräk-
nas uppgå till 1,318 miljarder kronor den 
kommande 15-årsperioden.

Triaden – Tjärdalen 4.



MICASAS FASTIGHETER

Lilla Gungan
Invändig upprustning av lägenheterna.  

Trekanten
På fastigheten Trekanten som ligger i Lilje-
holmens-Hägerstens sdf, har under året taket 
på höghusdelen renoverats. I samband med 
detta arbete upptäcktes att liggande stammar i 
kulvert var i akut behov av utbyte. Detta ar-
bete har påbörjats och kommer att färdigställas 
under 2008.

Köpenhamn 1
I Kista servicehus har 45 badrum genomgått 
ett förebyggande underhåll, genom ändring av 
rördragning i badrummen, för att minimera 
framtida vattenskador.

Större ombyggnader
Fruängsgården 1 hus C 
En total ombyggnad av sjukhemsavdelningen 
på Fruängsgården startade i juni 2006 och 
färdigställdes sommaren 2007. Ombyggnaden 
har inneburit att hela våningsplanet har rivits 
ut och byggts upp på nytt. Efter ombyggnaden 
innehåller sjukhemmet 38 lägenheter varav 
10–11 kan användas som dubbel rum. Samtliga 
rum har fullgod standard. En avdelning är en 
omvänd allergi avdelning. Med detta menas att 
de boende kommer att få ha djur på avdelning-
en, och personal får söka sig dit med vetskap om 
detta.

Efter denna ombyggnad är Hägerstens 
äldrecenter klart och här fi nns gruppbostäder, 
rehab, dagvård och sjukhemsplatser. Sjukhem-
met på Axelsbergs servicehus (Jungfru Lona 2) 
har lagts ner och de boende har fl yttat in i hus 
C på Fruängsgården. 

Frösätra 1 hus C2-C3
Under våren 2006 startade etapp 2 av ombygg-
naden i hus C2 och C3 på Frösätra servicehus. 
Infl yttning skedde i december 2007. Samtidigt 
bestämde Skärholmens sdf att byta namn på 
fastig heten till Sätra vård och omsorgsboende, 
Sätra VoB. Hus C2-C3 har efter ombyggnad 
61 lägenheter för gruppboende, framförallt 
demensboende. Sätra VoB kommer som Häger-
stens äldrecentrum att bli Skärholmens äldre-
centrum, där stadsdelen samlar sina resurser 
för omsorgsboendet för äldre inom stadsdelen. 

Under året färdigställdes även en förskola i 
tidigare tomställda lokaler på bottenplan i hus 
C2. Förskolan hyrs ut till en privat aktör inom 
barnomsorgen.

Flera stora ombyggnadsprojekt är pågå-
ende eller planerade inom Region Öst. De fl esta 
innebär omvandling från servicehus till senior-
boende.

Riddarsporren 21 
Fastigheten består av två byggnader med 128 
lägenheter. Den ena huskroppen består av vård- 
och omsorgsboende och den andra byggs om till 
seniorboende. Även två tvättstugor och gemen-
samhetslokal är ombyggda. Fastigheten har 
haft stora bekymmer med obehöriga. Det har 
medfört inbrott och skadegörelse och därför har 
låssystemet bytts ut i källarutrymmen, vindar, 
tvättstugor och till hissar och alla lägenheter 
har fått säkerhetsdörrar. Armaturer i samtliga 
korridorer i seniordelen är utbytta. 

Dalen 20
Enskededalens servicehus har genomgått en 
omfattande upprustning av brandsäkerheten. 
Hela fastigheten har fått ett nytt brandlarm 
installerat. Ommålning av yttertak har genom-
förts samt utbyte av armaturer i korridorer och 
trapphus. Lägenheterna har fått nya blandare 
och avstängningsventiler. Entréhall, kök och 
matsal tillsammans med bibliotekets och badets 
lokaler ingår i den planerade upprustningen.

Brunnsgatan 26 
Väderkvarnens vård- och omsorgsboende
består av en byggnad med mellan fem och sju 
våningar. Anläggningen, som ursprungligen 
inrymde landstingets vårdcentral, har byggts 
om till äldreboende med heldygnsomsorg. I 
samband med en tillsyn 2004 påpekade Läns-
styrelsen brister i boendestandarden på Mag-
noliagården på två trappor. Med anledning av 
detta avvecklades boendet och 34 servicehus-
lägenheter på tre och fyra trappor byggdes om 
till nya gruppbostäder med nio boende i varje 
grupp, sammanlagt 36 boende. Infl yttning sked-
de försommaren 2007.

Efter att de boende fl yttat in i de nya 
gruppbostäderna blev det andra våningsplanet 
tomställt. Det byggdes om andra halvåret av 
2007 till ett korttidsboende, en demens- och en 
somatisk del, totalt 17 platser. De personer som 
har planerats att fl ytta in disponerar idag delar 



MICASAS FASTIGHETER • 27

av Klockhuset i Sabbatsberg. Brunnsvikens 
gruppbostäder ökar sin storlek från åtta lägen-
heter till nio. Sagahemmet utökas med fyra 
lägenheter. Dessa två gruppbostäder ligger i 
likhet med korttidsboendet på plan 2. Infl ytt-
ningen är beräknad att ske mitten av maj 2008. 
Det har även byggts ett nytt stödboende som 
har sin entré från Malmskillnadsgatan 58.

Svärdet 8
Två avdelningar för gruppboenden färdig-
ställdes under våren 2007 för Carema omsorg. 
Lokalen om ca 700 kvm består av tio lägenheter 
med gemensamt kök och samvaro, personalrum 
och tvättstuga. Lägenheterna är ca 45 kvm och 
innehåller kokvrå, ett större rum med sovalkov 
och WC/dusch. 

Tanto servicehus har fått entréhall och re-
ception renoverade och i restaurangen har köket 
fräschats upp. 

Rio 8 
En ny lokal för hemtjänsten har byggts i bot-
tenvåningen av fastigheten. Infl yttning skedde 
under senhösten. Landstinget kommer att hyra 
ca 980 kvm lokaler till en ny vårdcentral som 
ersätter befi ntlig vårdcentral på Sandhamnsga-
tan 8.

Skolörten 2
På Skolörtens servicehus i Hässelby villastad 
har en ny dagverksamhet för dementa startat. 
Två lägenheter som använts som personalut-
rymme och ett sammanträdesrum har tagits i 
anspråk. Även en mindre tillbyggnad har gjorts. 

Lokalen har kapprum, WC, kök och rum för 
samvaro. Dagverksamheten har även tillgång 
till gården som ligger i direkt anslutning till 
lokalen.

Vårdhemmet 1
I Råcksta sjukhem i Vällingby har en dagverk-
samhet för dementa inrättats i tidigare kontors-
lokaler. 

Blackebergs Gård 2
På Mälarbackens vård och omsorg i Blackeberg, 
har tomma lokaler i bottenvåningen byggts om 
till ett stöd- och serviceboende med sju lägenhe-
ter. Lägenheterna har uteplatser och gemensam 
tvättstuga. 

Pilträdet 10
Ett nedlagt äldreboende i Pilträdets servicehus 
på Kungsholmen har byggts om till en förskola 
med två avdelningar. Förskolan fl yttade in som-
maren 2007.

Långbrobergs servicehus – Svalrocken 17

Råcksta sjukhem – Vårdhemmet 1

Tanto servicehus – Svärdet 8
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Filen 4
Bostadsstandarden i sjukhemmet i Hornstulls 
servicehus på Södermalm behöver förbättras. 
Badrummen är små och delas av fl era boende 
och många rum är dubbelrum. Bolaget har ut-
rett tillsammans med stadsdelen hur sjukhem-
mets areor ska kunna användas effektivare. Ett 
gruppboende med sammanlagt 54 lägenheter 
med gemensamhetsutrymmen i två plan plane-
ras.

Perstorp 1
Bostadsstandarden i Farsta sjukhem i Farsta 
behöver förbättras. Badrummen är små och 
många rum är dubbelrum. Bolaget har under 
året tillsammans med stadsdelen utrett hur 
sjukhemmets ytor ska kunna användas effekti-
vare. 

Vallörten 17
Ombyggnad av en huskropp i två plan på Vall-
örten i Hässelby villastad till gruppbostad för 
dementa har projekterats under året. På varje 
plan kommer det att fi nnas nio lägenheter, ge-
mensamt kök och vardagsrum samt personalut-
rymme. Själva ombyggnaden kan starta under 
2008 och beräknas pågå ca ett år.

Prästgårdshagen 2
Ombyggnad av sjukhemmet i Älvsjö servicehus 
har projekterats under året. Det blir ett grupp-
boende med sammanlagt 35 lägenheter med 
gemensamhetsutrymmen i ett plan. Ombyggna-
den kan starta under 2008 och beräknas pågå 
ca ett år.

Svalrocken 17
Under 2007 har projekteringen startat för en 

av huskropparna i Långbrobergs servicehus i 
Älvsjö. Huset inrymmer i dag till största delen 
små servicehuslägenheter med små badrum. 
Ett gruppboende i fem plan med lägenheter och  
gemensamhetsutrymmen planeras för en privat 
vårdgivare. 

Större fastighetsförändringar
Svanholmen 1
I delar av de ytor som tomställdes efter Skärhol-
mens stadsdelsförvaltnings upp sägning av låg-
husdelar och bottenplan i höghusdelen av Vår-
bergs sjukhem, har två nya hyresgäster tecknat 
kontrakt. Stockholms babysim hyr bassäng med 
angränsade ytor.

Vår ljus hyr bottenplanet i höghusdelen där 
de har sin verksamhet med ensam kommande 
fl yktingbarn.

Avtal om förhyrning av köket har tecknats 
med en privat restauratör. Förhyr ningen är 
tidsbegränsad till 30 september 2009. En dialog 
förs om att förlänga avtalet med tre år.

Älvsjö servicehus – Prästgårdshagen 2.

Hornstulls servicehus – Filen 4.
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Renovering och iordningställande av tidi-
gare centralkök har gjorts. Kontrakt är tecknat 
med en privat aktör som bedriver cateringverk-
samhet.

Byholmen 2
Carema omsorg har fl yttat in i delar av Byhol-
men, Vårholmsbackarna 106.  Även där fanns 
ytor som Skärholmen tidigare hade avvecklat. 
Carema Omsorg hyr nu fyra våningsplan i 
denna del. Infl yttning skedde hösten 2007. 

Försäljning av Tumba 8:8
Fastigheten Tumba 8:8 i Botkyrka kommun sål-
des under året. Fastigheten består av 1 440 kvm 
fördelat på tre byggnader. Den byggdes 1898 
och fasad renoverades 2002. Då renoverades 
den också delvis invändigt. Den är inte handi-
kappanpassad. Social tjänstförvaltningen beslu-
tade att lägga ner verksam heten som bedrevs i 
fastigheten och fl ytta denna till Västberga gård. 
Då det inom stadens verksam heter inte fanns 
intresse att hyra fastigheten föreslogs att fastig-
heten skulle värderas och säljas till marknads-
pris. Fastigheten såldes efter budgivning för 
9 000 000 kr.

Från förvaltningsuppdrag till ägande
Kampementet 4 och Rio 8 har ägts av Fastig-
hetskontoret men förvaltats genom förvaltnings-
uppdrag. Ägandet övergick 1 oktober till Micasa 
Fastigheter. 

Sabbatsberg 23
Västra parken inom Sabbatsbergsområdet 
genomgår en omvandling i form av fastighets-
bildning och nya ledningsdragningar. Detalj-
planen vann laga kraft 060614. Trädgården är 
kulturhistoriskt riksintressant och i detaljpla-
nen angiven som kvartersmark då trädgården 
ursprungligen har haft anknytning till Klara-
huset.

Det befi ntliga ledningsnätet har setts 
över i området då en övervägande del av dessa 
idag servar Micasa Fastigheter. Ledningssam-
ordning har påbörjats. Frågan om ansvaret för 
infrastrukturen och dess funktion har diskute-
rats med Stockholms Stad, Stockholm Vatten, 
Fortum Värme, Telia och Svenska Bostäder.

Kastanjen 7 
Jungfru Lona 2 
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsförvaltning 
har under året gett Micasa Fastigheter i upp-
drag att göra en förstudie om möj ligheterna att 
fl ytta en del av verksamheten från Kastanjen 
till Axelsberg.

Under året har den tidigare tomställda 
samlingssalen på Axelsbergs servicehus hyrts 
ut till stadsdelen på ett korttidskontrakt, vilket 
har uppskattats av både de boende och andra 
nyttjare av lokalen.

Hus 3 och 4 inom Kastanjens servicehus 
har sagts upp av Hägersten-Liljeholmens stads-
delsförvaltning. 

Tillsammans med Hägersten-Liljeholmens 
stadsdelsförvaltning har Micasa Fastigheter 
projekterat för att utöka befi ntlig barnstuga i 
Jungfru Lona 2 med två avdelningar på Kin-

Sabbatsbergsbyn äldreboende – Sabbatsberg 23.
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manssonsvägen 45. Utökningen sker på bot-
tenplanet i anslutning till befi ntlig barnstuga. 
I fastigheten fi nns förutom seniorboende och 
barnstuga, också två huskroppar med service-
husboende. Beräknad byggstart blir sommaren 
2008.

Frösätra 1 hus C1
Skärholmens stadsdelsförvaltning har sagt upp 
del av fastigheten Sätra vård och omsorgsboende 
på Frösätrabacken 7 i Sätra (hus C1). Micasa 
Fastigheter har tecknat en avsiktsförklaring 
med Kavat Vård om ombyggnad till somatiskt 
boende. Projektering pågår och ombyggnad kom-
mer att starta under 2008. Beräknad infl yttning 
sker hösten 2009. 

Uppsagda lokaler
Följande uppsägningar har inkommit från 
stadsdelarna:
• Frösätra 1, hus C1 i Skärholmen
• Måsholmen 15, del av, Skärholmens service-

hus i Skärholmen
• Kastanjen hus 3 och 4 av Hägersten-Liljehol-

men
• Cermonien 5 i Bromma 
• Spetskålen 65 i Hässelby-Vällingby
• Vallörten del av, (Edelundavägen 5) i Häs-

selby-Vällingby
• Åsens vård- och omsorgsboende i Dalen 20 
• Delar av Väduren 16
• Kök och matsal, Bygeln 5, Dalen 20 och Pal-

sternackan 3 

Lediga lokaler 
Region Öst har haft ungefär 6 600 kvm uthyr-
ningsbar area ledig d v s 1,5 procent av regio-
nens bestånd. 

Åtta lägenheter har varit reserverade till 
evakueringar men samtliga har hyrts ut som 
seniorlägenheter.

Väduren 16 har en ledig restauranglokal 
på ca 400 kvm. Stadsdelen har diskuterat om 
ändrad användning av hela fastigheten i sam-
band med att Norrmalms behov av servicehus-
lägenheter minskar. 

I Stureby, De gamlas hem 2, Tussmötevä-
gen 177 och 181, i hus 02 och 03 är båda vinds-
våningarna lediga och kan hyras ut omgående. 
Lokalerna är ca 290 kvm vardera. På Tussmö-
tevägen 187 fi nns en vindsvåning som består 
av åtta små lägenheter. Dessutom omfattar 
våningen gemensamhetsutrymmen som matsal, 
tvättstuga och dusch. Våningen kan användas 
t ex till studentbostäder, personalbostäder, 
stödboende mindre gruppboende eller kontor. En 
lokal som tidigare har använts som biograf, ca 
250 kvm, fi nns på Tussmötevägen 189. Den run-
da hallen har stor volym – takhöjden är cirka 
tre normalvåningar. Lokalen kan användas t 
ex som träningslokal, biograf, teater, kontor och 
utställning men kräver betydande ombyggnad 
före infl yttning. 

Axelsbergs servicehus – Jungfru Lona 2.
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Projekteringsanvisningar 
framtagna
Under 2007 har bolaget tagit fram projekte-
ringsanvisningar för seniorboenden och för 
VVS-installationer. Micasa Fastigheter har även 
startat ett arbete med att ta fram projekterings-
anvisningar för särskilt boende samt hissar. 
Dessa anvisningar uppdateras regelbundet för 
att hela tiden kunna fånga upp de senaste rönen 
på marknaden.

Gårdar och utemiljö
Upprustning och förnyelse av gårdar har gjorts 
i  Rinkeby servicehus, Axelsbergs servicehus, 
Byholmen samt Sätra vård- och omsorgs boende. 

Utemiljö på Fruängsgården 1
Omstrukturering av mark har påbörjats och 
kommer att färdigställas under första kvarta-
let 2008. Detta har inneburit att planteringar 
och parkeringsplatser har fl yttats för att för-
bättra närmiljön för verksamhet och boende på 
Fruängsgården.

Kattrumpstullen 5 
Uppfräschning av utemiljön och montering av 
staket med grind runt trädgården och terras-
sen. 

Rinkeby servicehus – Kvarnberget 2.

Byholmens servicehus – Byholmen 2.

Cermoniens servicehus – Ceremonien 5.
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FASTIGHETSBESTÅND

Stadsdelsnämnd Stadsdel Fastighet Adress Populärnamn

Bromma Beckomberga Tunet 1 Råckstavägen 26-36 Tunet

Bromma Blackeberg Blackebergs Gård 2 Blackebergsbacken 37-45 Mälarbackens vård och omsorg

Bromma Blackeberg Dalbon 1 Björnsonsgatan 251 Blackebergs servicehus

Bromma Bromma kyrka Ålderdomshemmet 7 Bromma Kyrkväg 449-453, 455 A-D Brommagården

Bromma Mariehäll Ölänningen 2 Solbergsvägen 49

Bromma Nockebyhov Ceremonien 5 Gubbkärrsvägen 21 Ceremoniens servicehus

Bromma Stora Mossen Tvättstugan 1 Nyängsvägen 122 Nyängens gruppbostad

Bromma Traneberg Hallandsås 1 Missionsvägen 16 Johannelunds gård

Bromma Traneberg Sörklippan 1 Tranebergsvägen 45-47 Traneberg

Bromma Ulvsunda Prästgården 1 Lövåsvägen 14

Bromma Äppelviken Bockarna Bruse 1 Nyängsvägen 49 A-B

Enskede-Årsta-Vantör Bandhagen Gulskivan 1 Björksundsslingan 42

Enskede-Årsta-Vantör Bandhagen Lådkameran 1 Skeppstavägen 1-3 Bandhagshemmet

Enskede-Årsta-Vantör Enskede Gård Alven 7 Lilla Gungans Väg 12

Enskede-Årsta-Vantör Enskede Gård Lilla Gungan 8 Lilla Gungans Väg 6

Enskede-Årsta-Vantör Gamla Enskede Dalen 20 Bersågränd 11 Enskededalens servicehus

Enskede-Årsta-Vantör Gamla Enskede Palsternackan 3 Handelsvägen 170 A-B, 172 Enskede nya servicehus

Enskede-Årsta-Vantör Hagsätra Kolryssen 2 Glanshammarsgatan 18 Drömmens korttidsh

Enskede-Årsta-Vantör Hagsätra Svedjaren 1 Hagsätravägen 117-119

Enskede-Årsta-Vantör Hagsätra Svedjaren 3 Hagsätravägen 115

Enskede-Årsta-Vantör Hagsätra Tjärdalen 4 Porlabacken 38 Triaden

Enskede-Årsta-Vantör Högdalen Bilden 1 Stålbogavägen 44

Enskede-Årsta-Vantör Rågsved Bygeln 1 Kumlagatan 1-5 Rågsveds äldreboende

Enskede-Årsta-Vantör Rågsved Bygeln 5 Kumlagatan 9, 15-17 Rågsveds äldreboende

Enskede-Årsta-Vantör Stureby De Gamlas Hem 2 Tussmötevägen 169-199 Stureby sjukhem

Enskede-Årsta-Vantör Stureby Gamlebo 8 Ramviksvägen 211-215 Stureby sjukhem

Enskede-Årsta-Vantör Årsta Ånn 7 Årstavägen 112 Årsta sjukhem

Enskede-Årsta-Vantör Örby Hemsystern 1 Ripsavägen 38-44 Högdalens äldreboende

Farsta Farsta Hammarö 11 Nykroppagatan 2

Farsta Farsta Perstorp 1 Ekebergabacken 4 Farsta sjukhem

Farsta Farsta Ålö 2 Larsbodavägen 30

Farsta Farsta Strand Edö 1 Nordmarksvägen 82-84 Edö servicehus

Farsta Farsta Strand Vilohemmet 1 Gräsmarksgränd 2 Kransens behandlingshem

Farsta Hökarängen Kryddpepparn 3 Lingvägen 157 Linggården

Farsta Svedmyra Brevlådan 1 Brevvägen 8-14, 11-21 Postiljonen

Hägersten-Liljeholmen Aspudden Skärsliparen 2 Skärslipargränd 13 Ankaret

Hägersten-Liljeholmen Fruängen Fruängsgården 1 Elsa Beskows Gata 4-10 Fruängsgården

Hägersten-Liljeholmen Gröndal Bottenstocken 13 Gröndalsvägen 138-146

Hägersten-Liljeholmen Hägersten Broder Pehr 1 Hägerstens Allé 19

Hägersten-Liljeholmen Hägersten Jungfru Lona 2 Axelsbergs Torg 1-5 Axelsbergs servicehus

Hägersten-Liljeholmen Hägersten Västbo 1 Eolshällsvägen 4 Västbo

Hägersten-Liljeholmen Liljeholmen Trehörningen 1 Lövholmsvägen 25-35 Servicehus Trekanten
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Servicehus 1983 12 890 144 2 0 1999-12-31

Sjukhem 1960 2005 22 733 282 11 0 2006-03-01

Servicehus 1959 1988 6 981 98 2 68 120 000 1999-12-31

Servicehus 1992 2001 3 286 36 3 44 053 000 2005-08-31

Spec anv 1937 1990 450 0 1 5 929 000 2004-06-01

Servicehus 1975 8 533 164 4 88 800 000 2004-06-01

Gruppbostad 1930 2004 394 6 3 6 324 000 2003-07-01

Behandlingshem 1790 2002 899 0 1 0 2004-06-01

Servicehus 1983 10 864 101 3 112 400 000 2001-01-01

Gruppbostad 2002 402 5 3 0 2004-06-01

Korttidshem 1975, 1988 1992 671 0 2 0 2005-04-01

Korttidshem 1953 1983 177 0 1 0 2005-04-01

Behandlingshem 1965 3 237 0 1 0 2004-06-01

Spec anv 1920 1999 190 0 1 0 2004-06-01

Spec anv 1911 178 0 1 0 2004-06-01

Servicehus 1979 22 065 284 12 214 800 000 2005-12-16

Servicehus 1952 1984 6 618 87 2 72 330 000 2001-01-01

Gruppbostad 1978 2002 458 0 1 0 2004-06-01

Gruppbostad 2002 705 14 1 0 2004-06-01

Dagcenter 1985 434 0 1 0 2004-06-01

Spec anv 1963 969 0 1 0 2002-12-02

Korttidshem 1964 1981 175 0 1 0 2005-04-01

Servicehus 1962 2002 3 047 51 5 39 546 000 1999-12-31

Servicehus 1983 1997 15 017 139 9 86 600 000 1999-12-31

Sjukhem 1935 2006 19 625 163 33 2 077 000 2004-06-01

Sjukhem 1957 2006 14 866 82 8 0 2004-06-01

Sjukhem 1961 2000 6 329 77 7 0 2004-06-01

Sjukhem 1965 2002 11 156 158 5 0 2004-06-01

Dagcenter 1960 1995 320 0 1 0 2004-06-01

Sjukhem 1964 1991 13 390 0 1 0 2004-06-01

Dagcenter 1961 320 0 1 0 2004-06-01

Servicehus 1975 1995 13 256 248 11 114 990 000 2004-06-01

Behandlingshem 1903 1994 740 0 1 0 2004-06-01

Spec anv 1955 1 001 0 1 0 2002-12-02

Servicehus 1949 1996 10 918 119 13 108 363 000 2001-01-01

Behandlingshem 1955 1 100 0 1 0 2004-06-01

Servicehus 1969 2006 23 873 281 18 220 600 000 1999-12-31

Seniorboende 1957 1994 6 462 24 10 59 761 000 1999-12-31

Gruppbostad 1999 565 6 3 0 2004-06-01

Seniorboende 1983 2006 19 488 197 14 153 200 000 1999-12-31

Behandlingshem 1945 1999 548 0 1 0 2004-06-01

Servicehus 1986 10 572 100 5 110 200 000 2004-06-01
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Stadsdelsnämnd Stadsdel Fastighet Adress Populärnamn

Hägersten-Liljeholmen Midsommarkransen Kastanjen 7 Majstångsvägen 4-6 Kastanjen

Hägersten-Liljeholmen Mälarhöjden Pettersbergsgår-
den 15

Båtsmanskroken 28 Pettersbergsgården

Hägersten-Liljeholmen Västberga Likriktaren 2 Mikrofonvägen 16 Röda stugan

Hägersten-Liljeholmen Västberga Västberga Gård 1 Västberga gårdsväg 30 Västberga gård

Hägersten-Liljeholmen Västertorp Bandyklubban 5 Bandyvägen 3 Bandyvägens gruppbostad

Hägersten-Liljeholmen Västertorp Brättet 2 Terrängvägen 18-20

Hässelby-Vällingby Hässelby Gård Blindfönstret 5 Astrakangatan 81 A-D

Hässelby-Vällingby Hässelby Gård Blindfönstret 6 Astrakangatan 81 E

Hässelby-Vällingby Hässelby Gård Överstycket 1 Ormängstorget 10 A-D Hässelby gårds servicehus

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad Backlöken 5 Backlöksvägen 3 Törngården

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad Brandliljan 14 Brunklövergränd 9

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad Eklövet 14 Eklövsgränd 17

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad Klofi bblan 24 Svärdsliljevägen 153

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad Myrbräckan 8 Neptunistigen 8

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad Skolörten 2 Riddersviksvägen 108-114 Skolörtens servicehus

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad Spetskålen 65 Loviselundsvägen 155

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad Vallörten 17 Malörtsgränd 1-5

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad Vitmåran 1 Bergmyntegränd 5

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad Väpplingen 8 Rädisvägen 59

Hässelby-Vällingby Kälvesta Salome 10 Soprangränd 17

Hässelby-Vällingby Nälsta Fästegåvan 16 Solhagavägen 94

Hässelby-Vällingby Råcksta Vårdhemmet 1 Råckstavägen 100 A-C Råcksta sjukhem

Kungsholmen Kungsholmen Pilträdet 10 Bolinders Plan 3-5 Pilträdet

Kungsholmen Kungsholmen Pilträdet 14 Bolinders Plan 1 Serafens äldreboende

Kungsholmen Kungsholmen Trossen 13 Fridhemsgatan 56 Trossen

Kungsholmen Stora Essingen Skogsmarken 23 Essingestråket 44 Essinge servicehus

Norrmalm Norrmalm Väderkvarnen 20 Brunnsgatan 26 A-F Väderkvarnen

Norrmalm Vasastan Riddarsporren 21 Norrtullsgatan 12 L Riddarsporrens servicehus

Norrmalm Vasastan Sabbatsberg 23 Sabbatsbergsvägen 1-30 Sabbatsbergs sjukhem

Norrmalm Vasastan Vasen 3 Kadettgatan 2 Vasens servicehus

Norrmalm Vasastan Väduren 16 Birger Jarlsgatan 91 Vädurens servicehus

Rinkeby-Kista Akalla Sveaborg 6 Nystadsgatan 48, Sibeliusgången 20 
A-B

Akalla servicehus

Rinkeby-Kista Husby Oslo 10 Oslogatan 7

Rinkeby-Kista Kista Köpenhamn 1 Kista Torg 1-7 Kista servicehus

Rinkeby-Kista Rinkeby Kvarnberget 2 Rinkebyplan 2-8 Rinkeby servicehus

Skarpnäck Bagarmossen Jämlikheten 5 Ljusnevägen 1 B

Skarpnäck Bagarmossen Myntmästaren 2 Riksrådsvägen 203

Skarpnäck Enskededalen De Gamlas Vänner 7 Gamla Tyresövägen 349 Hemmet för gamla

Skarpnäck Hammarbyhöjden Lektionen 6 Tidaholmsplan 11-19, 18-20 Hammarbyhöjdens servicehus

Skarpnäck Skarpnäcks Gård Orhem 1:4 Orhemsvägen 112-114 Riddaren

Skärholmen Bredäng Nordens Vänner 4 Ålgrytevägen 89

Skärholmen Skärholmen Fjäderholmarna

Skärholmen Skärholmen Måsholmen 15 Bredholmsgatan 20-22 Skärholmens servicehus

Skärholmen Skärholmen Svanholmen 1 Vårbergsvägen 63 Vårbergs sjukhem

Skärholmen Sätra Frösätra 1 Frösätrabacken 7 Frösätra servicehus
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Servicehus 1981 2006 13 128 154 6 124 000 000 2001-01-01

Behandlingshem före 1913 1963 792 0 1 0 2004-06-01

Gruppbostad 1980 2001 446 6 3 0 2004-06-01

Behandlingshem 1947 1996 4 761 0 3 0 2004-06-01

Gruppbostad 1996 1997 343 6 1 0 2004-06-01

Dagcenter 1953 1995 255 0 1 0 2004-06-01

Gruppbostad 1980 2002 1 503 24 3 0 2004-06-01

Gruppbostad 1980 2002 118 0 1 0 2004-06-01

Servicehus/
Seniorbostäder

1973 22 881 266 11 144 000 000 2004-06-01

Dagcenter 1972 625 0 1 0 2004-06-01

Gruppbostad 1979 1994 789 9 3 0 2004-06-01

Gruppbostad 2001 451 6 3 0 2004-06-01

Gruppbostad 2001 401 5 3 0 2004-06-01

Gruppbostad 1977 2002 274 0 1 0 2004-06-01

Seniorboende 1974 2003 11 039 138 6 75 396 000 2004-06-01

Behandlingshem 1934 1957 594 0 1 0 2004-06-01

Servicehus/
Seniorbostäder

1974 2006 5 652 100 11 52 950 000 2004-06-01

Gruppbostad 2000 355 4 1 0 2004-06-01

Dagcenter 1971 118 0 1 0 2004-06-01

Gruppbostad 1977 1995 240 0 1 0 2004-06-01

Gruppbostad 1999 386 5 3 0 2004-06-01

Sjukhem 1970 2003 18 219 232 11 0 2004-06-01

Servicehus 1984 12 358 134 7 194 000 000 2001-01-01

Sjukhem 1983 2003 11 546 176 6 0 2004-06-01

Servicehus 1975 15 328 253 2 240 000 000 2006-09-15

Servicehus 1963 2006 3 886 38 2 40 426 000 2001-01-01

Servicehus 1981 2006 20 106 187 19 347 000 000 2001-01-01

Servicehus 1980 2006 13 306 164 8 188 800 000 2004-12-21

Sjukhem 1900-1950 21 212 124 28 0 2004-06-01

Servicehus 1975 1996-2000 6 930 78 4 106 000 000 2004-06-01

Servicehus 1981 2006 11 146 130 10 157 200 000 2004-06-01

Servicehus 1975 14 039 229 12 62 680 000 2007-12-31

Dagcenter 1974 154 0 1 0 2004-06-01

Servicehus 1977 2006 26 613 297 19 154 400 000 2004-06-01

Servicehus 1971 1999 8 478 148 12 43 105 000 2004-06-01

Gruppbostad 2005 495 5 3 0 2005-11-01

Korttidshem 1975 1983 371 0 1 0 2005-04-01

Sjukhem 1960 1996 10 996 139 5 0 2004-06-01

Servicehus 1987 8 749 105 5 100 722 000 2004-06-01

Behandlingshem 1860 2003 617 0 1 0 2004-06-01

Gruppbostad saknas 2005 571 0 1 0 2005-04-01

Mark ej bebyggd 0 0 0 0

Servicehus 1968 13 185 177 21 78 180 000 2004-06-01

Sjukhem 1970 1996 18 448 0 6 0 2004-06-01

Servicehus 1973 2006 11 912 176 14 83 576 000 2004-06-01
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Stadsdelsnämnd Stadsdel Fastighet Adress Populärnamn

Skärholmen Sätra Malsätra 3 Frösätrabacken 46

Skärholmen Vårberg Byholmen 2 Vårholmsbackarna 104-112 Byholmen

Spånga-Tensta Bromsten Ansgar 14 Kavlegränd 10

Spånga-Tensta Bromsten Ansgar 15 Cervins Väg 84

Spånga-Tensta Bromsten Ansgar 16 Cervins Väg 84 A

Spånga-Tensta Bromsten Ansgar 17 Kavlegränd 8

Spånga-Tensta Bromsten Idun 24 Cervins Väg 9-15 Fristads servicehus

Spånga-Tensta Flysta Bäcken 9 Söderbergavägen 43

Spånga-Tensta Sundby Helgonlegenden 7 Arrendevägen 51

Spånga-Tensta Tensta Stranninge 1 Elinsborgsbacken 3-9 Tensta servicehus

Södermalm Reimersholme Mälteriet 2 Vindragarvägen 16-18 Reimersudde seniorboende

Södermalm Södermalm Fabriken 37 Bergsunds strand 43, 47 Bergsunds äldreboende

Södermalm Södermalm Filen 4 Hornsgatan 127-139 Hornstulls servicehus

Södermalm Södermalm Hamnvakten 7 Katarina Bangata 80-82 Vintertullen

Södermalm Södermalm Stiftelsen 1 Björngårdsgatan 23 Oscar 1 minne

Södermalm Södermalm Svärdet 8 Maria Bangata 1 Tanto servicehus

Södermalm Södermalm Vattenpasset 16 Tideliusgatan 16 Guldbröllopshemmet

Södermalm Södermalm Vattumannen 31 Timmermansgatan 27 Magdalenagården

Älvsjö Långbro Flygfi sken 14 Linbodavägen 107 Brännkyrka gruppbostad

Älvsjö Långbro Svalrocken 17 Spadvägen 5-9 Långbroberg

Älvsjö Solberga Mockasinen 4 Sulvägen 14 Sulvägens gruppbostad

Älvsjö Solberga Prästgårdshagen 2 Armborstvägen 4-8 Älvsjö servicehus

Älvsjö Örby Slott Golvet 11 Sjöholmsvägen 42

Östermalm Hjorthagen Drevkarlen 9 Artemisgatan 2 Dianagården

Östermalm Ladugårdsgärde Kampementet 4 Kampementsgatan 2 A-C

Östermalm Ladugårdsgärde Rio 8 Sandhamnsgatan 4 Gärdets sjukhem

Östermalm Ladugårdsgärde Rio 9 Sandhamnsgatan 6-8 Rio servicehus

Östermalm Norra Djurgården Kattrumpstullen 5 Roslagstullsbacken 7

Östermalm Östermalm Kumlet 24 Grevgatan 45 Linnégården

Gålö Stegsholm 3:5 Gålövägen 30

Heby Östa 1:11 Per-Olsvägen 25 Östagården

Nynäshamn Guldbröllopsmin-
net 1

Videgatan 1 B, Nynäshamn Hamnvikshemmet

Nynäshamn Guldbröllopsmin-
net 2

Videgatan 1 B, Nynäshamn Hamnvikshemmet

Nynäshamn Tärnan 22 Guldbröllopsstigen 4, Nynäshamn

Upplands Väsby Edsby 5:2 Eds kyrkv 10, 194 91 Uppl.Väsby Edshemmet

Åkersberga Smedby 38:1 Össebyvägen 46 Ljungbacken
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Seniorboende 1973 2005 3 511 64 2 26 196 000 2004-06-01

Servicehus 1974 1997 12 258 110 13 62 922 000 2001-01-01

Spec anv 1980 147 0 1 0 2004-06-01

Spec anv 1980 147 0 1 0 2004-06-01

Dagcenter 1980 207 0 1 0 2004-06-01

Spec anv 1973 120 0 1 0 2004-06-01

Servicehus 1984 1993 17 297 175 6 147 400 000 2004-06-01

Gruppbostad 1979 1995 417 6 3 0 2004-06-01

Spec anv 1950 195 0 1 1 664 000 2004-06-01

Servicehus 1970 1989 14 116 196 11 83 000 000 2004-06-01

Seniorboende 1980 2006 12 091 144 8 174 136 000 1999-12-31

Gruppbostad 1974 2002 16 299 131 10 212 000 000 2004-06-01

Servicehus 1984 22 215 196 14 315 000 000 2004-06-01

Servicehus 1982 2001 22 863 208 16 309 200 000 2001-01-01

Spec anv 1874 1990 1 945 0 1 0 2004-06-01

Servicehus 1986 2006 14 640 106 10 168 200 000 1999-12-31

Sjukhem 1887 1996 3 273 44 6 0 2004-06-01

Sjukhem 1962 1998 4 220 66 6 0 2004-06-01

Gruppbostad 1995 2000 352 6 1 5 457 000 2004-06-01

Servicehus 1985 8 205 91 2 81 570 000 2001-01-01

Gruppbostad 1953 2000 426 6 1 0 2004-04-01

Servicehus 1984 12 547 124 8 114 200 000 2001-01-01

Gruppbostad 2004 529 8 3 0 2005-04-01

Sjukhem 1965 1995 2 885 48 4 45 017 000 2005-08-31

Sjukhem 2005 5 000 96 4 0 2007-10-01

Sjukhem 1968 2006 12 275 109 10 0 2007-07-01

Servicehus 1983 2005 12 813 128 7 188 600 000 2004-12-21

Sjukhem 2003 6 152 97 5 0 2004-06-01

Servicehus 1972 1996 6 451 86 10 127 600 000 2004-06-01

Behandlingshem 1920 1991 1 931 0 1 0 2005-11-01

Behandlingshem 1930, 1970 779 0 1 0 2005-11-01

Behandlingshem 1907 1998 1 461 0 1 0 2005-11-01

Mark ej bebyggd 0 0 0 0 2005-11-01

Behandlingshem 1966 172 0 1 1 052 000 2005-11-01

Behandlingshem 1908 1990 1 525 0 1 0 2004-06-01

Behandlingshem 1930 1 092 0 1 0 2005-11-01



KOMMUNIKATION

Kommunikationen bidrar till att 
uppfylla uppdraget och målen

40 % kan tänka sig att 
fl ytta till ett seniorboende 
när de fyllt 65 år. 

Kommunens mål     
Staden ska vara en attraktiv plats för bo-
ende, företag och besök

Högre kvalitet i omsorgen – trygghet, vär-
dighet och valfrihet ska prägla omsorgen

Micasa Fastigheters mål
Utveckla dialogen mellan bolagen i bran-
schen och utveckla formerna för samver-
kan med näringslivet

Micasa Fastigheters kommunikation hjälper 
till att nå fl era av verksamhetens mål. Bolaget 
kommunicerar främst med äldre invånare i 
Stockholms stad (och andra som behöver stöd 
och trygghet i sitt boende) samt med Stockholms 
stadsdelsförvaltningar och nämnder. Micasa 
Fastigheter vänder sig även till politiker och 

beslutsfattare, leverantörer, potentiella hyres-
gäster samt media.

Bolaget har satsat mycket på informa-
tionsarbetet under 2007 och hittat en form som 
kommer att prägla åren som kommer. Tid-
ningen Trivsel skickas ut två gånger om året, 
ett nyhetsbrev till hyresgästerna distribueras 
tillsamman med varje hyresavi, och för att hålla 
kontakt med samarbetspartners publiceras även 
ett nyhetsbrev till denna målgrupp.

Under 2007 har hemsidan ytterligare 
förbättrats. En ny tjänst för hyresgästerna har 
påbörjats och inkluderar allt från räkningar till 
veckans matsedel. Förutom webben har den ex-
terna kommunikationen handlat om personliga 
möten, bland annat uppskattade infl yttningsfes-
ter för olika målgrupper i bolagets nya lokaler.

 Flera varumärkesundersökningar pekar 
på ökad kännedom om Micasa Fastigheter och 
bolaget kommer även fortsättningsvis att satsa 
på ett starkare varumärke. Inte minst för att 
nå fram till de 40 procent som kan tänka sig ett 
seniorboende när de fyllt 65 år. 

På IT-sidan har en rad effektiviseringar 
genomförts som lett till tids- och kostnadsbespa-
ringar liksom säkrare driftmiljö.
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Micasa Fastigheter arbetar stän-
digt med att hitta nya sätt att höja 
trivseln och bidra med användbar 
information för att höja livskvaliteten 
för hyresgästerna. Tidningen Trivsel 
är ett bra exempel. Den utkommer 
på sommaren och till jul när det är 
lätt att känna sig ensam. Information 
från Micasa Fastigheter distribueras 
tillsammans med hyresavierna och 
87,6 % är nöjda eller mycket nöjda 
med nyhetsbrevet. Micasa Fastighe-
ter har även arrangerat en turneran-
de fotoutställning som blivit mycket 
uppskattad

Under 2007 hade 
micasa.se i genomsnitt
262 besök per dag. 
Sid 41

För att hålla kontakt med samar-
betspartners och entreprenörer ger 
bolaget kvartalsvis ut Nyhetsbrev 
från Micasa. När det gäller intern 
information pågår en successiv 
förbättring av intranätet, bland an-
nat genom ett aktivt redaktionsråd. 
Varannan vecka distribueras ett 
internt informationsblad där avdel-
ningscheferna informerar om sin 
verksamhet

Micasas resultat 
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IT  
Nya och gamla interna system
Med hjälp av konsulter tog Micasa Fastigheter 
under året fram ett beslutsunderlag för en kom-
mande upphandling av dokument-, ärendehan-
teringsprogram samt CRM-system. En större 
uppdatering av inköpssystemet har genomförts 
och en modul för beställning har lagts till.

Bolagets patchsystem som håller medar-
betarnas datorer uppdaterade har uppgraderats 
till en ny version med nya säkerhetsfunktioner. 

Utrustade konferensrum
Alla konferensrum har utrustats med minst en 
nätverksuppkopplad dator med standardsystem. 
I de största konferensrummen fi nns projektorer 
som är kopplade till datorn. 

Spaminvasion
Under året har ett kraftfullt spamfi lter inför-
skaffats. I juni fi ck bolaget omkring 30 000 
spam och i slutet av året var siffran över 
50 000. I nuvarande takt kommer bolaget att nå 
100 000 spam/månad innan sommaren 2008. 
Dessa stoppas nu från att nå användarna av 
spamfi ltret. Endast mellan fem och 15 procent 
av all e-post är riktig e-post. 

Aptuskopplingar
Micasa Fastigheter har under året kopplat ihop 
ett antal Aptus låssystem mot bolaget istället 
för att ha lokalt inkopplade system. Det gör att 
bolaget får bättre överblick och administration 
av dessa låssystem. Under 2008 kommer ytterli-
gare inkopplingar att göras. 

Uppgradering av 
operativsystemet
Senaste versionen av Vista och Offi ce 2007 körs 
nu på några enstaka maskiner och kommer 
under 2008 att omfatta allt fl er datorer. 

Testbädd Hässelby
Testbädd Hässelby är ett projekt som ska skapa 
IT-tjänster för äldre och anhörigvårdare i Häs-
selby-Vällingby med ett lättanvänt gränssnitt 

och en enkel navigation. Ett av Micasa Fastig-
heters delmål i projektet var att ha fyra datorer 
uppkopplade mot e-Centrets tjänsteportal i 
offentlig miljö. Det målet är nått. Under 2008 
kommer mellan 10 och 20 av Micasa Fastig-
heters hyresgäster att kopplas upp mot e-Cen-
trets tjänsteportal. Möjligheten att koppla in 
trygghetslarm via IP kommer också att ses över 
samtidigt.

Kommunikation
Det är viktigt att kommunicera vad bolaget står 
för och hur det bidrar till att möta stadens mål 
samtidigt som fokus måste vara kärnverksam-
heten. 
Micasa Fastigheter har två primära målgrupper 
att kommunicera med:
• Äldre invånare i Stockholms stad samt andra 

grupper som är i behov av stöd och trygghet i 
sitt boende. 

• Stockholms stadsdelsförvaltningar och 
nämnder.

Bolaget har också ett antal sekundära 
målgrupper: 
• Politiker, intressenter samt andra beslutsfat-

tare inom Stockholms stad.
• Leverantörer samt andra samarbetspartners.
• Andra potentiella hyresgäster utanför primär-

målgruppen.
• Media.

Ambitionen för allt kommunikationsarbete är 
att anpassa informationen för de olika målgrup-
perna så långt det är möjligt.

Informationsarbetet har i stort hittat sin 
form under 2007. Kommunikationskanalerna 
fungerar bra. Den hyresgästundersökning som 
genomfördes under hösten visar att 83,1 procent 
av hyresgästerna var nöjda med informationen 
från Micasa Fastigheter. 
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Extern kommunikation
Webbtjänst
Kommunikationsavdelningen har förstärkts. 
Det gör att både intranätet och micasa.se kan 
hållas mer aktuella. Under 2007 hade micasa.
se i genomsnitt 262 besök per dag. 

Under vår och sommar genomfördes en 
undersökning bland besökarna på micasa.se.
Syftet var att ta reda på vem som besöker 
webbplatsen, vilken information de letar efter 
och om de sedan hittar den. Webbtjäns-
tens grafi k fi ck högsta betyg. 81 pro-
cent av dem som svarade ansåg att den 
var bra eller mycket bra. Strukturen 
hamnade strax under med 80 procent 
positiva respondenter. Aningen sämre 
betyg fi ck informationsinnehållet, 71 
procent var positiva. 

Privatpersoner och företagare är 
de största användargrupperna och den 
information som eftersöks är informa-
tion om Micasa Fastigheter, senior-
boende och fastighetsinformation. Så 
många som 87 procent ansåg att de 
helt eller delvis hittat den informa-
tion de sökte. 

De brister som undersökningen 
visade på har åtgärdats under hös-
ten.

I den hyresgästundersökning 
som AktivBo genomförde under som-
maren var 68,6 procent av hyresgästerna nöjda 
eller mycket nöjda med webbtjänsten. Det är en 
hög siffra med tanke på att relativt få hyresgäs-

Micasa Fastigheters intranät ska vara en 
naturlig arbetsyta för alla anställda och 
integrera alla bolagets delsystem.

Micasa Fastigheters webbplats får högre betyg i samtliga 
kategorier jämfört både med fastighetsbranschen och alla 
branscher tillsammans. Nöjdast är besökarna med grafi ken.

ter idag använder datorer. I samma undersök-
ning svarade också bolagets samarbetspartners 
i Stockholms stad att de var till 82,4 procent 
nöjda eller mycket nöjda med informationen på 
micasa.se.

Under hösten påbörjades arbetet med de 
s k Närasidorna som är en tjänst för i första 
hand bolagets hyresgäster. Där ska hyresgäs-
terna kunna hitta sina hyresavier, hitta veck-
ans matsedel i husets restaurang, läsa en vä-
derprognos, beställa färdtjänst och läsa senaste 
nytt i valfri webbtidning.
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Evenemang
Infl yttningsfester
Strax efter årsskiftet fl yttade Micasa Fastighe-
ter till nya lokaler. Det fi rades med fyra olika 
infl yttningsfester: Boende och personal i huset 
bjöds in på semlor, bolagets tidigare moderbolag 
och granne - Familjebostäder bjöds in på Alla 
hjärtans dagbakelser.  I samband med vårdag-
jämningen inbjöd Micasa Fastigheter till infl ytt-
ningsfest i vårens tecken, med riktig gräsmatta, 
vårblommor, fågelkvitter och vårfrågesport. En 
dag var samarbetspartners i staden inbjudna 
och dagen efter underleverantörer och entrepre-
nörer. 

Turnerande fotoutställning
”Sophie Calle besöker Bill, Knut, Lars-Åke & 
Ulla” är en fotoutställning, eller egentligen två 
i samma som Micasa Fastigheter gjort tillsam-
mans med Kulturförvaltningen. Den turnerade 
till tre servicehus under våren.  Sophie Calle är 
en fransk fotokonstnär som väckt uppmärksam-
het för sitt otraditionella sätt att arbeta. Under 
hösten 2006 fi ck fyra boende i Vädurens service-
hus under en vecka adoptera ett konstverk av 
Sophie Calle, bestående av 20 fotografi er. De 
fyras upplevelse dokumenterades och blev en del 
av slututställningen. Det blev också dokumenta-
tionen av de uppdrag som elever från S:t Eriks 
gymnasium utförde åt de fyra pensionärerna i 
Callesk anda. Utställningen har blivit mycket 
uppskattad och uppmärksammad i TV och 
press. 

Årlig glögg
2007 kunde Micasa Fastigheter välkomna sina 
gäster till egna lokaler på glöggfest. Över 300 
personer deltog.

Trycksaker
Trivsel
I december publicerades 
tidningen Trivsel för 
fjärde gången. Tanken 
är att tidningen ska 
komma ut två gånger 
om året. På försomma-
ren och till jul, de två 
tider på året då det 
är lätt att känna sig 
ensam och isolerad. 
Tanken med tid-
ningen är att skänka 
en stunds förströelse, väcka 
minnen och inspirera till 
aktivitet. Tidningen har 
mottagits mycket positivt 
av både hyresgäster och samarbetspart-
ners. I en hyresgästundersökning som genom-
fördes under hösten uppgav 90,8 procent att de 
var nöjda eller mycket nöjda med tidningen. 

Ett ganska stort antal svar har inkommit 
på det korsord som var med jultidningen vilket 
visar på en aktiv läsekrets.

Information från Micasa Fastigheter
Information från Micasa 
Fastigheter heter det 
nyhetsbrev till hyres-
gästerna som distri-
bueras tillsammans 
med hyresavierna, 11 
gånger per år. I den 
AktivBo-undersök-
ning som gjorts bland 
hyresgästerna under 
året är de mycket 
nöjda med den infor-
mation de får från bolaget. 
87,6 procent är nöjda eller 
mycket nöjda med Hyres-
bladet.

Nyhetsbrev
För att hålla kontakt med samarbetspartners 
och entreprenörer och informera om vad som 
händer i bolaget ger Micasa Fastigheter kvar-
talsvis ut ett nyhetsbrev som heter Nyhetsbrev 
från Micasa. Det levereras till drygt 1 400 mot-
tagare.

Infl yttningsfest med temat vår.
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Broschyr om 
Micasa Fastigheter
Under hösten producerades en 
ny broschyr om bolaget. Förut-
om den tryckta broschyren fi nns 
materialet också i pdf-format 
på micasa.se.

Seniorbroschyr
Ombyggnaden av seniorbo-
städer har nu kommit så 
långt att behovet av en ny 
seniorbroschyr blivit myck-
et stort. Nya tjänster och 
erbjudanden har tillkom-
mit. Broschyren produce-
rades under hösten. Även 
seniorbroschyren fi nns 
i pdf-format på micasa.se.

Mässor 
Micasa Fastigheter har deltagit i ett antal mäss-
sor under året. 

Micasa på plats i Sinnenas trädgård
Söndag 9 september arrangerades Vasaparkens 
dag med Micasa Fastigheter på plats i Sinnenas 
trädgård i Sabbatsbergsbyn. Höstdagen bjöd på 
stämningshöjande dofter av båttjära och syrliga 
citronträd. Många besökte Micasa Fastigheter i 
glashuset där bolaget bjöd på karameller och su-
dokutävling. Intresset för seniorbostäder visade 
sig var mycket stort bland besökarna.

Jobbmässor vid universitet
Då potentiella medarbetare är en viktig mål-
grupp deltog Micasa Fastigheter i s k jobbmäs-
sor vid universitet och högskolor med för bola-
get relevanta utbildningar. De var Högvarv i 
Västerås och Hotspot i Karlstad. En informa-
tionsbroschyr riktad till målgruppen liksom 
studentikosa give aways, togs fram. I Karlstad 
nominerades Micasa Fastigheter till bästa mon-
ter.

Övrig extern kommunikation
Informationsrutiner
Kommunikationen med hyresgästerna inför 
och under ombyggnader är en viktig del av de 
byggprojekt som företaget genomför. Under 

året har en informationsprocess utarbetats 
som defi nierar hur kommunikationsarbetet 
ska bedrivas. Den inkluderar ansvarsområden 
fördelat på verksamhet, Micasa Fastigheter och 
entreprenörer. I den AktivBo-undersökning som 
genomfördes under året ansåg 84 procent av 
bolagets lokalhyresgäster att de var nöjda med 
informationen från bolaget i samband med om-
byggnader. Det är en ökning med ca 12 procent 
från förra året.

Seniorfi lm
Under våren producerade Micasa Fastigheter 
en informationsfi lm om bolagets seniorbostäder. 
Den producerades ursprungligen till den inter-
nationella IAHSA-konferensen och är därför 
textad på engelska. Filmen handlar om hur 
seniorbostäderna är ombyggda och utrustade 
liksom om Micasa Fastigheters seniorbostads-
fi losofi .

Undersökningar om 
Micasas varumärke
VarumärkesBarometer i Metro
I oktober genomförde SweMa, Svenska Mark-
nadsundersökningar AB, en VarumärkesBaro-
meter där Micasa Fastigheter deltog för andra 
gången. Syftet var att ta reda på hur stor kän-
nedomen är om bolagets varumärke. År 2006 
kände 16,2 procent av 1 306 respondenter igen 
Micasa Fastigheters varumärke, samma summa 
2007 var 18,9 procent. En större andel kvinnor 
(17,3 procent) än män (14,9) kände till Micasa 
Fastigheter år 2006. Det förhållande kvarstod 
under 2007 då 20,8 procent kvinnor och 16,3 
procent män kände igen varumärket. Känne-
domen om Micasa blev också större med högre 
ålder. I 2007 års undersökning kände 25,9 per-
soner över 55 år till Micasa Fastigheter. 

År 2007-undersökningen hade totalt 1 211 
respondenter. Av de 229 respondenter som kän-
de till Micasa Fastigheter (18,9 procent) ansåg 
38,86 procent att bolaget står för hög kvalitet, 
8,30 procent att det är prisvärt och 12,9 procent 
anser att bolaget har god service. 26,2 procent 
vet inte.

VarumärkesBarometer i Dagens Industri
Undersökningen går till så att Dagens Industri 
publicerar en enkät i tidningen och även på In-
ternet. Syftet med undersökningen är att 
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undersöka kännedom, omdömen och lojalitet 
bland de deltagande företagen. Totalt antal svar 
var 1 238. I undersökningen kände 22,9 procent 
till Micasa Fastigheter och 37,3 procent kände 
igen logotypen. En stor andel kände till att Mi-
casa är ett fastighetsbolag.

238 respondenter lämnade ett omdöme om 
Micasa Fastigheter. Där ansåg 34,1 procent att 
bolaget stod för kvalitet. 

Stockholmsbussen 
Kännedomen om Micasa Fastigheter ökar
USK genomför ett antal gånger per år under-
sökningar bland stockholmarna. Micasa Fastig-
heter har deltagit två gånger.

Micasa Fastigheter har bara funnits i sin 
nuvarande form i drygt två år. Sedan förra året 
har den totala andelen stockholmare som kän-
ner igen logotypen ökat från 9 till 14 procent. 
Ökningen är tydligast bland männen. Där har 
antalet som känner igen logotypen ökat från 7 
till 20 procent. Det visar en undersökning som 
USK genomförde under hösten.

Omkring 40 procent av deltagarna i 
studien kan tänka sig att fl ytta till ett senior-
boende då de fyllt 65 år. Skälen till att man kan 
tänka sig ett seniorboende är att lägenheterna 
är anpassade för äldre samt den trygghet och 
gemenskap som ett seniorboende ger. 

Intern information
Intranätet
Micasa Fastigheters intranät har döpts till 
Enok. En akronym av bolagets kärnvärden (en-
gagemang, nytänkande, omtanke och kunskap).  
Enok har under året förbättrats bl a med hjälp 
av ett mycket aktivt redaktionsråd. Ett intranät 
blir aldrig färdigt men ambitionen för Micasa 
Fastigheters intranät kvarstår – det ska vara 
en naturlig arbetsyta för alla anställda, det ska 
vara sökbart och det ska integrera alla bolagets 
delsystem.

Infobladet
Varannan vecka distribueras Infobladet till 
samtliga medarbetare via Enok. Det är avdel-
ningschefernas ansvar att informera om sin 
verksamhet. 

Ekonomiskt stöd 
för lokala aktiviteter
Rågsveds julfest – Det är en tradition sedan 
26 år där medborgarna bjuds in till ett traditio-
nellt julbord och andra aktiviteter på julafton. 
Det är ett samarrange mang mellan Vantörs 
församling, Svenska kyrkan, stadsdelsförvalt-
ningen och föreningar i Vantör och nu även 
Micasa Fastigheter. Alla är välkomna. År 2007 
kom cirka 400 personer. 

Micasa Fastigheter har även deltagit och 
stött Rågsveds Jubileumsfest för Mårtens-
gårdens 5-årsdag och Rågsveds äldrecentrums 
25-årsdag.

Invigning av Reimers Café & Bistro 
En offi ciell invigning av Reimesuddes Café och 
Bistro ägde rum i augusti med stort kaffe- och 
kakkalas. 

Sedan förra året har den totala andelen 
stockholmare som känner igen Micasa 
Fastigheters logotyp ökat från 9 till 14 
procent.
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Invigning av Reimersuddes bistro.
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Miljösatsningarna 
överträffar målen

 Micasa Fastigheter kräver 
i alla upphandlingar 
att entreprenören skall följa 
Byggd miljös avvecklings-
lista.

Kommunens mål 
En trygg och snygg stad – Stockholm ska 
vara en trygg, säker, ren och vacker stad

Micasa Fastigheters mål     
Minska bolagets miljöpåverkan

Micasa Fastigheter lämnade information till 
miljöförvaltningen hur bolaget planerar att en-

ergieffektivisera fastigheter och transporter för 
att 2015 ha minskat utsläppet av växthusgaser 
med 0,5-1 ton koldioxid/invånare.

Micasa Fastigheter upphandlade redan i 
slutet av 2007 Siemens för att inventera ener-
gianvändningen och sedan minska den genom 
energieffektivisering och modernisering. Åtgär-
derna fi nansieras av de besparingar som görs 
i och med mindre energikonsumtion. Projektet 

sparar alltså både miljö och pengar. Även åt-
gärder för att energieffektivisera transporterna 
är i gång. 90 procent av bolagets bilar är miljö-
bilar och andelen miljöbränsle står numera för 
84 procent av den totala förbrukningen. Denna 
verklighet har överträffat målen.

I miljöprogrammet 2007 ingick ombygg-
nad av samtliga soprum till ”miljörum” för att 
utöka källsorteringen. 30 procent av fastighe-
terna blev klara under året, resten färdigställs 
till 2010. Bättre sopsortering minskar miljö-
påverkan och sänker kostnaderna för sophämt-
ning.

När det gäller inomhusmiljön har radon-
halten undersökts i 75 procent av bolagets fastig-
heter och endast ett fåtal har för höga värden. 

Bolagets miljögrupp har regelbundet mö-
ten för att diskuteras framsteg och problem och 
kemgruppen hade sitt första möte under 2007.
Deras uppgift är att uppdatera bolagets kemi-
kalielista och målet är att ha så miljövänliga 
produkter som möjligt.
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Micasas resultat 

Under 2007 har Micasa minskat 
bolagets miljöpåverkan på fl era sätt. 
70 procent av bränslet till fordonen 
skulle vara miljöbränsle – bolagets 
miljöbränsleförbrukning uppgick till 
84 procent. 
Micasa Fastigheter har 90 procent 
miljöbilar.

Micasa Fastigheter 
värnar på många sätt 
om Stockholms miljö.  
90 procent av bolagets 
bilar är miljöbilar och 
andelen miljöbränsle 
är 84 procent av den 
totala förbrukningen. 
Sid 48

Förutom miljöbilar och miljöbränsle 
har Micasa Fastigheter under året sat-
sat på att bygga om 30 % av soprum-
men till miljörum vilket minskar miljö-
påverkan och sänker kostnaderna för 
sophämtning. Arbetet fortsätter fram 
till 2010. 

För att hyresgäster-
nas synpunkter skall 
komma fram har för-
valtarna regelbundet 
möten med hyresgäs-
terna i form av boråd 
och förtroenderåd, 
samt med stadsdelar-
nas lokalintendenter 
och verksamhetsan-
svariga. Sid 48
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Kvalitetsarbetet 
För att säkerställa att arbetsuppgifter blir 
gjorda på rätt sätt och vid rätt tidpunkt skall 
processer beskrivas och rutiner fi nnas. 

Micasa Fastigheter har arbetat med att 
ta fram rutiner för information vid om- och 
nybyggnad samt rutiner för interna möten vid 
om- och nybyggnad.

För att hyresgästernas synpunkter skall 
komma fram har förvaltarna regelbundet möten 
med hyresgästerna i form av boråd och förtroen-
deråd samt med stadsdelarnas lokalintendenter 
och verksamhetsansvariga.  

Miljöuppdrag
Under 2007 tog miljödebatten ordentlig fart 
och framförallt växthuseffekten kom högt upp 
på dagordningarna. Bland annat fi ck Micasa 
Fastigheter, tillsammans med stadens alla and-
ra bolag och förvaltningar, lämna information 
till miljöförvaltningen hur bolaget planerar att 
energieffektivisera fastigheter och transporter 
för att fram till 2015 ha minskat utsläppet av 
växthusgaser med 0,5-1 ton koldioxid/invånare.

Energieffektivisering – 
den största delen av miljöarbetet 
De stora stegen är redan tagna då Micasa 
Fastig heter i slutet av 2007 upphandlade Sie-
mens för att genomföra ett EPC-projekt i samt-
liga fastigheter. Detta fanns med som en stor 
del av 2007-års miljöprogram och sträcker sig 
3–4 år framåt. EPC-projektet innebär en kart-
läggning av möjligheterna att minska energi-
användningen genom energieffekti-
visering och modernisering. De 
investeringar som åtgärderna 
medför fi nansieras av de be-
sparingar som görs i och med 
mindre energikonsumtion. Ett 
projekt som sparar både miljö 
och pengar.

Även de åtgärder som 
krävs för att energieffektivisera 
transporterna är redan i gång. 
90 procent av Micasa Fastig-
heters bilar är miljöbilar, vil-
ket överstiger årets mål på 80 
procent. Andelen miljöbränsle 

har också överträffat målet då det står för 84 
procent av den totala förbrukningen. Målet för 
2007 var att nå upp till 70 procent. Ett logistik-
program kommer att användas i alla bilar för 
att minska körsträckorna och förbrukningen av 
bränsle. 

Utbildningsinsatser i framtiden
Miljöutbildningen som var planerad under 2007 
skjuts på framtiden i väntan på att miljöled-
ningssystemet färdigställs. På så vis fås en bätt-
re koppling till bolagets egna miljöarbete.

Radonmätning
En viktig aspekt för inomhusmiljön är att hal-
terna av skadliga ämnen ligger under de gräns-
värden som fi nns. Detta gäller bland annat 
radon. Radonhalten har undersökts i 75 procent 
av bolagets fastigheter. Endast ett fåtal har för 
höga värden. I december startade mätningarna 
av radonhalterna i de 25 sista fastigheterna 
med bostäder. 

Miljögruppen – 
ett bollplank i miljöarbetet
En gång i månaden har miljögruppen haft möte 
under året. Deltagarna är representanter från 
alla avdelningar på företaget och fungerar lite 
som ett bollplank för nya idéer. Här diskuteras 
framsteg och problem med miljöarbetet. Miljö-
gruppen är också med och arbetar fram miljö-
programmet. 

Styrning av kemikalie-
användningen med produktlista
Micasa Fastigheters kemgrupp hade sitt första 
möte under 2007. Gruppen består till största 

delen av fastighetsreparatörer då det är den 
gruppen som främst använder olika typer av 
kemikalier i det dagliga arbetet. Uppgiften 
för gruppen är att kontinuerligt uppdatera 
den kemlista som fi nns på företaget. Kemi-

kalielistan innehåller de produkter som är 
godkända för användning, målet är att ha så 

få  produkter och så miljövänliga produkter som 
möjligt.

Micasa Fastigheter kräver i alla upphand-
lingar att entreprenörerna skall följa Byggd mil-
jös avvecklingslista och den produktlista över 
miljöprövade kemiska byggprodukter som fi nns. 
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Byggd miljö är ett samarbete mellan ett fl ertal 
bygg- och fastighetsbolag med syfte att minska 
användandet av farliga kemikalier i byggproces-
sen och samtidigt få fram mer miljöanpassade 
produkter. 

Miljöstationer och källsortering
Miljöarbete i form av helhetsåtagande för av-
fallshantering skall resultera i att fastigheterna 
skall omfattas av källsortering i nya miljöstatio-
ner eller nyrenoverade soprum. 

I miljöprogrammet 2007 ingick ombygg-
nad av samtliga soprum till ”miljörum” för att 
utöka källsorteringen. Upphandlingen blev 
färdig i juni 2007 och ca 30 procent av fastighe-
terna blev klara under året, resten färdigställs 
fram till juli 2010. Omskyltning av soprummen 
görs också i samband med ombyggnaderna. En 
bättre sopsortering minskar både miljö påverkan 
och sänker kostnaderna för sophämtning.

Enligt den under året genomförda inven-
teringen av fastigheternas avfallshantering har 
samtliga fastigheter åtgärdats eller planeras 
att åtgärdas enligt de framtagna förslagen. Det 
innebär att befi ntliga utrymmen tvättas, målas 
och iordningställs till fullvärdig källsortering. 
Det innebär också att nya miljöstationer har 
byggts. Tolv källsorteringsstationer har färdig-
ställts i Region Öst under året och sex är på-
gående. 

I  Region Väst pågår ombyggnad av käll-
sorteringsutrymmena i prioriteringsordning. 
Ombyggnaden kommer att bli helt färdig under 
2008.

I och med ombyggnaden tecknas även ett 
avtal om skötsel av den hushållsnära källsor-
teringen i fastigheterna. Detta för att kunna 
säkerställa att funktionen upprätthålls i fram-
tiden.

För att källsortering och hantering av 
grovsopor skall fungera i framtiden har en 
kontinuerlig information till hyresgästerna 
planerats in. Även uppföljning av hämtleveran-
törernas  sophämtning ingår i denna planering. 
Utöver ovanstående har en ny sopsugsventila-
tion installerats i Kampementet 4.

Målet är att använda så få produkter och 
så miljövänliga produkter 
som möjligt.

Kransens behandlingshem – Vilohemmet 1.
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Friskvårdssatsningar och 
kompetensutveckling

Bolaget har genomfört semi-
narier som berör hälsa och 
välbefi nnande, framför
allt motion, mat, sömn, 
stress och återhämtning.

Kommunens mål     
Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – 
stadens verksamheter ska vara kostnads-
effektiva – staden ska vara en attraktiv ar-
betsgivare

Micasa Fastigheters mål
Minskade administrationskostnader 

Trivsam arbetsplats med fokus på hälsa

Låg sjukfrånvaro 

En ny organisation planerades och genomfördes 
i slutet av året. De tidigare tre regionerna har 
blivit två, Region Väst och Region Öst. En fast-
ighetsserviceavdelning har inrättats med bland 
annat fastighetsreparatörer och felanmälan 
vilket ska leda till en kostnadseffektiv fastig-
hetsdrift.

Personalfrågorna har präglats av fortsatt 
organisations- och kompetens utveck ling för att 
uppfylla ägarkraven och för att Micasa Fastig-
heter ska kunna behålla och rekrytera engage-
rade och kompetenta medarbetare.

När det gäller friskvård erbjuder bolaget 
en friskvårdspeng till alla anställda, subventio-
nerade årskort till bad och gym samt massage. 
En större satsning på hälsa och välbefi nnande 
startade 2007 i form av informationsseminarier 
och aktiviteter för vardagsmotion m m. Målet 
var att förbättra resultaten av hälsoprofi lbedöm-
ningen från 2006. Friskvårdssatsningarna följs 
upp med en hälsoundersökning som påbörjades 
i december.

Alla anställda deltog i minst fyra dagars 
kompetensutvecklingsinsatser under 2007. 
Bland annat genomfördes en stor satsning på 
kommunikationsutbildning. 



PERSONAL • 51

Micasas resultat

Den omorganisation som genomförts 
har bland annat resulterat i att 
Micasa numera har endast två re-
gioner. Detta bidrar till att minska 
administrations kostnaden genom en 
kostnadseffektiv fastighetsdrift.

Ett av Micasa Fastigheters fyra 
teman är att behålla och rekrytera 
engagerade och kompetenta med-
arbetare. Det har bolaget främjat 
bland annat genom att prioritera de 
anställdas hälsa genom friskvårds-
peng, information, aktiviteter och 
hälsoundersökningar. 
För att höja kompetensen, skapa 
motivation och trivsel har alla an-
ställda även deltagit i minst fyra 
dagars kompetensutveckling.

Sjukfrånvaron 2007 var 
2,48 procent (4,10 procent).

Alla anställda deltog 
i minst fyra dagars 
kompetensutveck-
lingsinsatser
under 2007. Sid 52
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Personalfrågorna har präglats av fortsatt orga-
nisations- och kompetens utveck ling för att ska-
pa en organisation som på bästa sätt uppfyller 
ägarkraven och där Micasa Fastigheter behåller 
och kan rekrytera engagerade och kompetenta 
medarbetare.

Friskvård
Bolaget erbjuder de anställda en friskvårdspeng 
som kan användas till motion eller andra frisk-
vårdsaktiviteter inom ramen för skattereglerna.  

Micasa Fastigheter erbjuder de anställda 
att köpa årskort till stadens bad och gym till 
subventionerat pris. Bolaget erbjuder dessutom 
de anställda massage på kontoret med en halv-
timme per kalendermånad.

Micasa Fastigheter är medlem i idrotts-
föreningen Eldqvarn där de anställda kan välja 
mellan aktiviteter från styrketräning till lunch-
jympa, jive och gammeldans. Föreningen är 
ansluten till Stockholms Kommunalanställdas 
Idrotts- och Motions förbund SKIMF, som är ett 
samarbetsorgan för de olika idrotts föreningar na 
i kommunens förvaltningar och bolag.

 
Friskvårdssatsningar 2007
En satsning på medarbetarnas hälsa och väl-
befi nnande startade under 2007. Målet var att 
förbättra resultaten av hälsoprofi lbedömningen 
som gjordes under våren och sommaren 2006, 
och som visade förbättringspotential inom ett 
antal områden. 

Bolaget genomförde en serie korta semina-
rier som berör hälsa och välbefi nnande, fram-
för allt rörelse/motion, mat, sömn, stress och 
återhämtning. Seminarieserien planerades och 
genomfördes i samarbete med företagshälsovår-
den Feelgood.

Micasa Fastigheter startade aktiviteter i 
form av vardagsmotion med lunch promenader 
en gång i veckan tillsammans med aktivi-
tetsledare. Bolaget genomförde även en egen 
promenadtävling och deltog i Korpens vardags-
motionstävling som gick ut på att med hjälp av 
stegräknare ta så många steg som möjligt under 
en tävlingsperiod. 

Friskvårdssatsningarna följs upp med en 
hälsoundersökning som påbörjades i december 
2007.

Kompetensutveckling
Alla anställda deltog i minst fyra dagars kompe-
tensutvecklingsinsatser under 2007.

Under året genomfördes en stor satsning 
på kommunikationsutbildning för samtliga 
anställda. Bland övriga utbildningsinsatser 
kan nämnas fortsatt kompetensutveckling av 
förvaltare enligt planen som gjorts efter en 
kompetenskartläggning.  Årets förvaltarutbild-
ning har fokuserat på ekonomifrågor – en och en 
halv dags utbildning i företagsekonomi och tre 
dagars utbildning i fastighetsekonomi inklusive 
kalkylering.

Arbetet med kompetensinventering för 
reparatörer har avslutats och utbildningarna 
enligt den kommer att startas under 2008. 

Personalredovisning
Här nedan redovisas antal tjänster och årsarbe-
tare 2006/2007
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VD-stab 7 6,40 7 6,42 +-0

Administrativa 
avdelningen

15 14,90 17 17,00 + 2

Teknikavdel-
ningen

7 5,60 11 10,80 + 4

Region 
Innerstaden

10 9,80 12 11,72 + 2

Region 
Västerort

10 9,70 10 10,0 +-0

Region 
Söderort

11 11,00 11 11,0 +-0

Fastighetsservi-
ceavdelningen

1 1 +1

 Totalt 60 57,40 69 67,94 9

Personalen i den nya organisationen som infördes i slutet 
av året redovisas på de nya enheterna från och med janu-
ari 2008.  Chefen för den nya fastighetsserviceavdelningen 
är dock redovisad på den nya avdelningen.
Personalomsättningen under året var 4,72.  Den genom-
snittliga anställningstiden var 3,30 år. En anmälan om 
arbetsskada har inkommit under året.
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Ny organisation
En ny organisation planerades och en samver-
kan med de fackliga organisationerna genomför-
des under året.

Organisationsändringen har genomförts 
för att bolaget ska bli än mer fl exibelt och 
anpassat till stadens organisation samt för att 
bättre kunna möta de förändringar som förvän-
tas inom äldreboendet. Dessutom kommer bo-
laget i den nya organisationen att bättre kunna 
fokusera på driften och skötseln sam tidigt som 
bolaget ska anpassa fastigheterna till nya vård-
givare och/eller nya verk samheter.

En fastighetsserviceavdelning inrättas 
Avdelningen består av en chef, fastighetsrepa-
ratörer, projektledare drift, kundtjänst/felan-
mälan. Avdelningen har också kompetens inom 
mark- och brandfrågor. Detta för att organisa-
tionen ska kunna vara en kompetent utförare 
och beställare.

Förändringar inom regionerna – 
förvaltningsorganisationen
De tidigare tre regionerna har blivit två, Region 
Väst och Region Öst.

Regioner   nas/förvaltningens arbete kan nu 
mer fokuseras på utveckling och föränd ring av 
fastigheterna, i samråd med stadsdelsförvalt-
ningarna. Ett ökat fokus på ekonomi och på un-
derhållet av fastigheterna är också nödvändigt.

En ökad mångfald av utförare inom boen-
det ställer än högre krav på bolaget. Genom att 
en fastighetsserviceavdelning har inrättats ökar 
utrymmet för de strategiska frågorna på regio-
nerna.

Förändringar inom Teknikavdelningen
I och med inrättandet av en fastighetsserviceav-
delning har driftfrågor som teknikavdelningen 
tidigare ansvarat för förts över till fastighetsser-
viceavdelningen. Därmed har dessa fått en mer 
aktiv del i driften av fastigheterna. Inköpsfrå-
gorna överförs till administrativa avdelningen.

-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70 - Totalt Medelålder

Kvinnor 0 4 8 11 9 2 0 34 44

11,8 % 23,5 % 32,4 % 26,5 % 5,9 % 49,3 %

Män 0 1 6 8 14 6 0 35 49

2,9 % 17,1 % 22,9 % 40 % 17,1 % 50,7 %

Totalt 0 5 14 19 23 8 0 69 46

7,2 % 20,3 % 27,5 % 33,3 % 11,6 %
Kön- och åldersstatistik 2007
 

2005 2006 2007

Total sj
frånvaro % 

Varav lång-
tids över

60 dagar %

Total sj 
frånvaro

%

Varav lång-
tids Över

60 dagar %

Total sj 
frånvaro

%

Varav lång-
tids Över

60 dagar %

Kvinnor 2,23 39,43 2,20 30,88 2,79 0,00

Män 3,48 19,90 5,81 62,19 2,16 0,00

Samtliga 2,94 26,27 4,10 54,21 2,48 0,00

Sjukfrånvarostatistik 2005–2007
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Uppnådda ekonomiska mål

Fastighetsbeståndets värde 
har vid intern beståndsvär-
dering per årsskiftet
enligt avkastningsmodell, 
bedömts till 8 356 mnkr. 
Sid 58

Kommunens mål     
Ekonomisk hushållning och sänkt skatt – 
stadens verksamheter ska vara kostnads-
effektiva – stadens ska vara en attraktiv ar-
betsgivare

Micasa Fastigheters mål
God budgetföljsamhet och prognos-
säkerhet

Minskade administrationskostnader

Hög uthyrningsgrad – minst 95 % 
uthyrningsgrad     

Micasa Fastigheter har under 2007 fokuserat 
på att ytterligare förbättra budgetprocessen och 
prognossäkerhet. 

Ett nytt inköpssystem håller på att imple-
menteras. Det ska minska den manuella admi-
nistrativa hanteringen avseende beställningar 
och fakturor. 

Ramavtal för företagsövergripande inköp 
har tecknats, bland annat skötsel och underhåll 
av hissar. Bolaget har även påbörjat en stor upp-
handling av ramavtal för entreprenörer.
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Micasas resultat

Ägarens resultatkrav var 40 mkr. 
Micasa Fastigheters resultat efter 
fi nansnetto blev 46 mkr

Ett stort energibespa-
ringsprojekt har upp-
handlats och tecknats 
under senare delen
av 2007.  Sid 57

Andel administration och indirekta 
kostnader följer budget

Micasa Fastigheter har en 
uthyrnings grad på minst 96 procent 

Bolaget förvaltar 
sex fastigheter, 
11 360 kvm på upp-
drag av staden. Dessa 
består av behand-
lingshem och dag-
center.   Sid 56
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Servicehus
Servicehusen är huvudsakligen byggda på 1970- 
och 1980-talen och är i stort behov av underhåll 
och ombyggnad inom de närmaste åren. Hy-
reskontrakten på lägenheterna i servicehusen 
övergår allt eftersom lägenheterna blir lediga 
till stadsdelsförvaltningarna som så småningom 
kommer att förhyra hela fastigheterna.

Seniorbostäder
Stadsdelarnas förändrade efterfrågan på servi-
cehusbostäder har inneburit att ett antal servi-
cehus helt eller delvis omvandlats till seniorbo-
ende. 

Boende med heldygnsomsorg
Bolaget har 17 fastigheter för boende med 
heldygnsomsorg som alla är helt ombyggda. På 
avdelningarna fi nns dessutom gemensamma 
utrymmen såsom matrum och vardagsrum.

Gruppbostäder, behandlingshem 
och dagcenter
Inom bolaget fi nns 24 fastigheter som inrymmer 
gruppbostäder, 21 fastigheter med behandlings-
hem samt tio fastigheter med dagverksamhet. 
De friliggande gruppbostäderna är oftast bygg-
da för fysiskt eller psykiskt handikappade. Det 
fi nns även gruppbostäder insprängda i service-
hus och sjukhem. Behandlingshemmen är i stor 
utsträckning inrymda i byggnader från förra 
sekelskiftet.

Lokaler
I samtliga servicehus fi nns lokalytor för stadens 
äldreomsorg och används för gemensamma 
behov. Inom servicehusen fi nns även ett antal 
större lokaler som är upplåtna till andra ända-
mål såsom skolverksamhet, förskoleverksamhet 
och sjukhemsenheter.

Garage
I servicehusen och seniorboendena fi nns totalt 
21 storgarage. Stockholms Parkering AB hyr 
samtliga garage. 

Förvaltningsuppdrag
Bolaget förvaltar sex fastigheter, 11 360 kvm 
på uppdrag av staden. Dessa består av behand-
lingshem och dagcenter.

Fastigheter 
inköpta 2007

Köpe-
skilling

Tillträdes-
datum

Area 
BRA

Rio 8 173 404 2007-07-01 12 275

Kampementet 4 111 810 2007-10-01 5 000

Sveaborg 6 81 608 2007-12-20 14 039

Fastigheter 
sålda 2007

Area
BRA

Tumba 8:8 9 000 2007-11-30  1 957

Fastighetsbestånd
Fastighetsbeståndet omfattar seniorbostäder, 
boende med heldygnsomsorg, servicehus, be-
handlingshem och andra typer av vårdbostä-
der. En stor del av fastigheterna blockförhyrs 
av stadsdelsnämnderna, som i sin tur upplåter 
bostäderna till människor i behov av särskilt 
boende.

Köpta och sålda fastigheter
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Upphandling
Micasa Fastigheter i Stockholm AB har under 
2007 genomfört ett trettiotal objektsupphand-
lingar av investerings- och underhållsprojekt. 
Huvuddelen av dessa upphandlingar har genom-
förts som förenklad upphandling enligt lagen 
om offentlig upphandling, LOU, beroende på 
att anbudssumman har understigit gällande 
tröskelvärde. De upphandlingar som överstigit 
tröskelvärdet har genomförts som öppen upp-
handling enligt LOU.

Ett antal ramavtal för företagsövergri-
pande inköp har upphandlats och tecknats 
under året. Exempel på dessa upphandlingar 
är ”tillsyn, skötsel och underhåll av hissar och 
automatiska dörröppnare”, ”drift och skötsel 
av fjärrvärmecentraler” och ”skyltar”. Micasa 
Fastig heter har även påbörjat en stor upphand-
ling av ramavtal för entreprenörer som kommer 
att slutföras under första kvartalet 2008 och 
därefter gälla under en treårsperiod.

Under hösten 2007 gjordes upphandling av 
”servicetjänster i seniorboenden” som en service 
till bolagets hyresgäster i seniorlägenheter. Det 
innebär att hyresgästerna kan avropa hushålls-
nära tjänster till fasta priser enligt informa-
tionsmaterial och prislistor som delgivits dem. 
Bolaget kommer troligen att gå vidare med upp-
handling av ytterligare tjänster som kan nyttjas 
av hyresgästerna. 

Ett stort energibesparingsprojekt har 
upphandlats och tecknats under senare delen 
av 2007. Projektet är ett s k EPC-projekt som 
står för ”Energy Performan ce Contracting” och 
är uppdelat i tre faser. Läs mer om projektet i 
miljöavsnittet. 

 Bolaget har även deltagit i ett antal cen-
traladministrerade upphandlingar som Stock-
holms stads upphandlingsavdelning ansvarat 
för. De fl esta av dessa upp hand lingar har dock 
genomförts av upphandlingskonsulter från 
Kommentus avseende t ex  ”företagshälsovård”, 
”yrkes- /profi lkläder” ”resebyråtjänster” och 
”stationstankning” av bilar. 

Belopp i mnkr 2007 2006 2005

Nettoomsättning 830 823 719

Resultat efter 
fi nansnetto

46 40 62

Realisations-
vinster

4 4 0

Kassafl öde 
löpande 
verksamhet

-580 -1 125 955

Justerat 
eget kapital

221 217 222

Internt avkast-
ningsvärde 
fastigheter/ 
Marknadsvärde 
fastigheter 1)

8 356 7 618 6 646

Bokfört värde 
fastigheter

5 200 4 758 4 289

Investeringar 273 439 231

Köp av 
fastigheter

367 504 184

Direktavkastning 
%

6,5 6,3 6,4

Justerad soliditet 
%

23,3 23,6 33,8

Soliditet % 3,7 3,9 4,7

Räntetecknings-
grad, ggr

1,3 1,3 1,6

Avkastning totalt 
kapital %

4,2 3,3 3,7

Antal 
anställda

69 57 52

1) Marknadsvärdet på fastigheter avser år 2005. 

Flerårsöversikt – nyckeltal 
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Ekonomisk översikt
Ägarförhållande
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, organisa-
tionsnummer 556581-7870, är ett helägt dotter-
bolag till Stockholm Stadshus AB.

 Micasa Fastigheter i Stockholm AB, är ett 
fastighetsbolag som äger och förvaltar Stock-
holms stads omsorgsfastigheter. Bolagets affärs-
idé är att erbjuda ett attraktivt och anpassat 
boende för människor i Stockholms stad i behov 
av stöd och trygghet. 

Fastighetsbestånd
Micasa Fastigheter i Stockholm AB äger idag 
127 (122) fastigheter. Därutöver förvaltar bola-
get 6 (10) fas tigheter åt Fastighetsförvaltningen. 
Den totala ytan som förvaltas uppgår till drygt 
873 000 kvm.
Micasa Fastigheter förvaltar 40 servicehus, 18 
fastigheter där heldygnsomsorg bedrivs, elva 
fastigheter med seniorbostäder samt 63 fastig-
heter för gruppboende, dagcenter eller annan 
verksamhet.

Viktiga händelser under 2007
Överföringen av omsorgsfastigheter till Micasa 
Fastigheter har under året inneburit att ytterli-
gare tre fastigheter till ett pris av 367 miljoner 
kronor har förvärvats från Fastighetskontoret 
och AB Svenska Bostäder – Rio 8, Kampemen-
tet 4 samt Sveaborg 6.

Fastigheten Tumba 8:8, belägen i Tumba, 
har sålts under året.

Seniorbostäder
Micasa Fastigheter har i uppdrag att omvandla 
tidigare servicehuslägenheter till seniorboende. 
Bolaget äger och förvaltar idag cirka 700 seni-
orlägenheter som hyrs ut via Stockholms Stads 
Bo stadsförmedling.

Marknad
Stockholms Stad är genom stadsdelsnämn-
derna och socialnämnden den domine rande 
hyres gästen. Det fi nns dock även några pri-
vata hyresgäster som driver vård samt privata 
hyresgäs ter som bedriver annan verksamhet i 
de kommersi ella lokaler som bolaget äger.

Bostäderna i servicehusen hyrs an-
tingen direkt av de boende eller av stadsdels-
förvaltningarna. Det nya ramavtalet innebär 
att stadsdelarna successivt ska överta första-
handskontrakten för bostäderna i servicehusen.

Investeringar 
Årets ombyggnadsinvesteringar uppgår till 
273 (439) mnkr. Av investeringarna avser 
95 (351) mnkr pågående projekt medan 178 
(88) mnkr avser under året färdig ställda och 
slut redovisade ombyggnader.

Fastigheternas värde
Micasa Fastigheter har genomfört en intern 
avkastningsvärdering av hela fastighetsbestån-
det per årsskiftet. Det totala värdet bedömdes 
uppgå till 8 356 (7 618) mnkr. Fastigheternas 
bok förda värde var vid utgången av året 
5 200 (4 757) mnkr.

Resultat
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt 
uppgår till 46,0 (39,6) mnkr. Resultatet efter 
bokslutsdispositioner och skatt uppgår till 29,3 
(26,7) mnkr.

Fastighetsförvaltningens resultat
Nettoomsättningen har uppgått till 829,5 
(822,7) mnkr. Hyresintäkterna för pe rioden 
uppgår till 802,3 (751,0) mnkr.

Driftnettot uppgår till 339,4 (302,8) mnkr. 
Drift- och underhållskostnader uppgår till 411,1 
(435,9) mnkr och fastighetsskatt till 26,9 (27,6) 
mnkr. Mätt som av kastning på totalt kapi-
tal (d v s resultat efter fi nansiella poster plus 
fi nansiella kostnader, i procent av genomsnittlig 
balansomslutning) motsvarar detta 4,2 (3,3) 
procent.

Finansverksamhetens resultat
Finansnettot (räntebidrag och övriga fi nansiella 
intäkter minus räntekostnader) uppgår till 
-152,6 (-129,9) mnkr. 

Finansiell ställning
Bolagets egna kapital, inklusive 72 procent av 
obeskattade reserver, var den sista december 
220,8 (217,6) mnkr. I förhållande till den totala 
balansomslut ningen ger det en soliditet på 3,7 
(3,9) procent. Fastighetsbeståndets värde har 
vid intern beståndsvärdering per årsskiftet en-
ligt avkastningsmodell, bedömts till 8 356 
(7 618) mnkr. Med beaktande av fastigheternas 
över värden minus uppskjuten skatt, blir den 
justerade soliditeten 23,3 (23,6) procent.
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RESULTATRÄKNING
Micasa Fastigheter i Stockholm AB

BELOPP, tkr   2007 2006

Hyresintäkter  802 294 750 997
Övriga förvaltningsintäkter  27 244 71 663

Nettoomsättning  829 538 822 660

Fastighetskostnader
Drift  -334 722 -315 257
Underhåll  -76 358 -120 732
Tomträttsavgälder  -32 070 -29 126
Fastighetsskatt  -26 916 -27 559
Övriga rörelsekostnader  -20 108 -27 196

Driftnetto  339 364 302 790
Av- och nedskrivningar  -100 945 -99 819

Summa fastighetskostnader  -591 119 -619 689

Bruttoresultat  238 419 202 971
Centrala administrations- och försäljningskostnader  -41 339 -37 029
Försäljning av fastigheter  4 385 3 528
Utrangering installation  7 -2 909 

Rörelseresultat  198 556 169 470

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  3 836 3 593
Räntebidrag  21 634 21
Räntekostnader och liknande resultatposter  -178 070 -133 494

Resultat efter fi nansiella poster  45 956 39 590
Förändring periodiseringsfond  3 352 

Resultat före skatt  49 308 39 590
  Skatt på årets resultat  -19 983 -12 927

ÅRETS RESULTAT  29 325 26 663
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BALANSRÄKNING
Micasa Fastigheter i Stockholm AB

TILLGÅNGAR, tkr  2007-12-31 2006-12-31

Anläggningstillgångar   

Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark  5 200 049 4 757 970
Nedlagda kostnader på annans fastighet  241 4 740
Inventarier  6 617 8 013
Pågående  ny- och ombyggnader  728 675 634 315

Finansiella anläggningstillgångar   
Uppskjuten skattefordran  11 191 12 262
Andra långfristiga fordringar  305 264

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  5 947 078 5 417 564

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   
Hyres- och kundfordringar  28 800 40 105
Fordringar hos koncernföretag  7 059 6 852
Skattefordringar  7 925 15 074
Övriga fordringar  6 977 5 695
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  17 325 9 454
Kassa och bank  4 7
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  68 090 77 187

SUMMA TILLGÅNGAR   6 015 168 5 494 751
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BALANSRÄKNING
Micasa Fastigheter i Stockholm AB

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr  2007-12-31 2006-12-31

Bundet eget kapital   
Aktiekapital  15 000 15 000
150.000 aktier   
Reservfond  14 900 14 900

Fritt eget kapital   
Balanserad vinst  142 630 150 727
Lämnat koncernbidrag  -33 000 -44 000
Årets resultat  29 325 26 663

Summa eget kapital  168 855 163 290

Obeskattade reserver   
Periodiseringsfonder  72 094 75 447

Avsättningar   
Avsättningar för pensioner  4 056 4 641
Övrig avsättning skuld till koncernföretag  817 719

Summa avsättningar  4 873 5 360

Långfristiga skulder   
Fastighetslån  55 494 2 808 973

Summa långfristiga skulder  55 494 2 808 973

Kortfristiga skulder   
Fastighetslån  3 480 793 480
Checkräkningsskuld  5 341 569 1 334 417
Leverantörsskulder  97 111 127 428
Skulder till koncernföretag  95 498 14 037
Skulder till moderföretag  33 571 44 475
Övriga kortfristiga skulder  9 691 2 232
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  132 932 125 612

Summa kortfristiga skulder  5 713 852 2 441 681

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   6 015 168 5 494 751
   
Ansvarsförbindelser  453 299
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KASSAFLÖDESANALYS
Micasa Fastigheter i Stockholm AB

BELOPP, tkr  2007-12-31 2006-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
Resultat efter fi nansiella poster  45 956 39 590
Avsättningar  -487 -3 071
Förändring semesterlöneskuld  332 443
Avskrivning anläggningstillgångar  100 945 95 061
Nedskrivning anläggningstillgångar  - 4 758
Nettoresultat försäljning av anläggningstillgångar  -1 476 -3 528
Förändring ränteskuld  -53 982 19 613
Betald skatt  -46 614 8 454

Kassafl öde från den löpande verksamheten   44 674 161 320 

före förändring av rörelsekapital
  
Kassafl öde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar  36 795 -22 928
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder  -661 091 -1 262 091

Kassafl öde från den löpande verksamheten  -579 622 -1 123 699
  
INVESTERINGSVERKSAMHETEN  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -647 243 -990 788
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  8 763 8 480
Kostnadsförda investeringar  8 467 63 736

Kassafl öde från investeringsverksamheten  -630 013 -918 572
  
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  
Ökning (-)/minskning (+) av långa fordringar  -41 -145
Koncernbidrag  -44 000 -58 800
Nyupplåning  - 1 570 000
Omklassifi cering till kortfristig skuld  3 480 
Amortering av låneskulder/upptagna lån  -2 756 959 -816 174

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten  -2 797 520 694 881

Årets kassafl öde  -4 007 155 -1 347 390

Likvida medel vid årets början inklusive koncernkonto  1 334 410 12 980

Likvida medel vid årets slut inklusive koncernkonto  5 341 565 -1 334 410
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Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen med beaktande av Bok-
föringsnämndens allmänna råd.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder har värde-
rats till anskaffningsvärden om inget 
annat anges nedan.

Redovisning av intäkter och kostnader
Hyresintäkter periodiseras i enlighet med hy-
reskontrakt. Förskottshyror redovisas därmed 
som förutbetalda hyresintäkter. I bruttohyra in-
går poster avseende vidaredebiterade kostnader 
till exempel fastighetsskatt och mediakostnader.

Administrationskostnader är uppdelade 
på fastighetsförvaltningens administrations-
kostnader, som ingår i bruttoresultatet, samt 
centrala administrationskostnader, som ingår i 
rörelseresul tatet.

Lånekostnader periodiseras över underlig-
gande låns löptid.

Fastighetsköp och fastighetsförsäljning 
redovisas på kontraktsdag alternativt när alla 
villkor i kontraktet uppfyllts, vilket avviker från 
tillträdesdag.

Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering upp-
tagits till belopp varmed de beräknas infl yta.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för bolagets tillgångar 
kontrolleras vid varje balansdag för att utröna 
om det fi nns någon indikation på nedskriv-
ningsbehov. Om någon sådan indikation fi nns, 
be räknas tillgångens återvinningsvärde som det 
högsta av nyttjandevärdet och nettoförsäljnings-
värdet. Nedskrivning görs om återvinningsvär-
det understiger det redovisade värdet.

Anläggningstillgångar
Fastigheterna har upptagits till ursprungligt 
anskaffningsvärde med avdrag för avskrivning-
ar.

Pågående nyanläggningar värderas till 
nedlagda kostnader. Vid ombyggnader kostnads-
förs den del av investeringen som kan anses 
utgöra underhåll.

Avskrivningar
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens 
nyttjandeperiod och redovisas som kostnad i re-
sultaträkningen.

Följande avskrivningsprinciper tillämpas:

Materiella 
anläggningstillgångar

Nyttjande-
period

Byggnader 50 år

Inventarier 3-5 år

Nedlagda kostnader på 
annans fastighet

3-5 år

Avsättningar
Avsättningar för pensioner sker efter en på 
försäkringstekniska grunder av SPP gjord 
beräk ning. År 2007 har en egen beräkning av 
skuldförändring gjorts för 97 procent av alla 
anställda med anledning av att SPP av misstag 
avslutat dessa.

Koncernuppgifter
Bolaget är ett helägt dotterbolag till Stockholm 
Stadshus AB, org nr 556415-1727, med säte i 
Stockholm. 

Av totala inköp och försäljningar mätt 
i kronor avser 10,4 % (14,6 %) av inköpen och 
69,7 % (60,2 %) av för säljningen andra bolag 
inom koncernen Stockholm Stadshus AB och 
Stockholm Stad.
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Micasa Fastigheter i Stockholm AB är ett fastig-
hetsbolag som äger och förvaltar Stockholms 
stads omsorgsfastigheter. Bolaget har ett sär-
skilt uppdrag att aktivt medverka till att ut-
veckla boendet för äldre, funktionshindrade och 
andra med särskilda behov. Micasa Fastigheter 
ska också i samverkan med andra aktörer vara 
en drivande kraft i branschutvecklingen.

Fastighetsbeståndet omfattade år 2007 
133 fastigheter där Micasa Fastigheter äger 127 
och förvaltar 6. Fastighetsbeståndet är värderat 
till 8,4 miljarder SEK. 
Micasa Fastigheter hade vid årsskiftet 
2007/2008 70 anställda. Omsättningen för år 
2007 var 830 mnkr och resultatet efter skatt 
blev 29,3 mnkr. 

Stadens uppdrag till 
Micasa Fastigheter
Micasa Fastigheter i Stockholm AB är ett helägt 
dotterbolag till Stockholms Stadshus AB. Mica-
sa Fastigheter bedriver verksamheten i enlighet 
med ägardirektiven från kommunfullmäktige 
och Stockholms Stadshus AB.

Stadens uppdrag till Micasa Fastigheter under 
2007:
• tillhandahålla välskötta och trygga bostäder 

för stadens äldre och för personer med funk-
tionsnedsättning

• servicehus ska fi nnas kvar som boendeform
• genomföra ombyggnader och upprustningar i 

befi ntligt bestånd
• medverka till att sänka stadens totala kost-

nader för lokaler
• bistå förvaltningarna i arbetet med att ut-

veckla vård- och omsorgsboendet i Stockholm
• bidra till en mångfald av boendeformer
• värna tillgången på gemenskapslokaler i 

beståndet

Ett kunskapsdrivande
bolag  med fokus på omtanke

Generellt för alla stadens bolag 
gällde följande mål 2007:
• arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och 

policies
• bibehålla tillgångarna i reala termer och ge 

en rimlig avkastning
• bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effek-

tiviserings- och kvalitetssäkringsarbete
• utveckla dialogen sinsemellan och utveckla 

formerna för samverkan med näringslivet
• minska administrations- och indirekta kost-

nader
• genomföra övningar i krishantering

Micasa Fastigheters affärsidé
Micasa Fastigheter i Stockholm AB ska erbjuda 
ett attraktivt och anpassat boende för människor 
i Stockholms stad i behov av stöd och trygghet. 

Bolagets vision
Ett boende att se fram emot. 

Arbetet baseras på gemensam värdegrund
• Engagemang
• Nytänkande
• Omtanke
• Kunskap

Micasa Fastigheters fyra teman
För att nå bolagets mål och därmed förbättra 
livskvaliteten för hyresgästerna krävs att bola-
get arbetar strategiskt och målinriktat. Därför 
fokuserar bolaget på fyra valda teman. Dessa 
fyra teman stämmer även väl överens med sta-
dens krav på mål för bolaget. 

• Förvalta, anpassa och utveckla fastighetsbe-
ståndet på kort och lång sikt

• Utveckla nya kunderbjudanden med koncept, 
produkter och tjänster utifrån marknadens 
behov

• Behålla och rekrytera engagerade och kom-
petenta medarbetare

• I samverkan med andra aktörer vara en dri-
vande kraft i branschutvecklingen
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Micasa Fastigheters styrelse
Styrelsen för Micasa Fastigheter i Stockholm 
AB är politiskt tillsatt av Kommunfullmäktige 
i Stockholms stad. Enligt bolagsordningen ska 
styrelsen bestå av lägst fem, högst sju ledamöter 
samt lägst tre högst sju suppleanter. Den be-
står idag av sex ledamöter inklusive ordförande 
samt fem suppleanter.
Ordförande är  Ewa Samuelsson (kd)
Vice ordförande är Lilian Falkbäck (s)
Övriga ledamöter är:

Olle Andretzky (m)
Peter Salomon (m)
Per Hallerby (fp)
Bengt Hallberg (s)
Fredrik Angetun (mp)
Suppleanter:
Birgitta Holm (m)
Cecilia Söderman (fp)
Thyra Nordström (s)
Britta Ring (v)
Hannah Ekeroos (kd)

Personalrepresentant i styrelsen är 
Conny Nilsson, Kommunal

På bilden syns (bakre raden, från vänster)  Peter Salomon, Cecilia Söderman, Fredrik Angetun, Bengt Hallberg, Per Hal-
lerby (främre raden från vänster) Ewa Samuelsson, Lilian Falkbäck , Conny Nilsson , Britta Ring, Olle Andretzky. På 
bilden saknas Birgitta Holm, Thyra Nordström och Hannah Ekeroos.
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Bolagets ledningsgrupp
Micasa Fastigheters ledningsgrupp består av 
följande medlemmar:
Anders Nordstrand, VD
Annika Rapp, administrativ chef
Maria Ehn-Notrica, informationschef
Raija-Liisa Rapeli Sirén, 
fastighetschef region Öst
Martin Holmberg, fastighetschef, region Väst
Leif Axelsson, chef fastighetsservice
Stina Karlemyr, teknisk chef

Från vänster, övre raden: Leif Axelsson, Anders Nordstrand, Martin Holmberg, Stina Karlemyr, Maria Ehn-Notrica, 
Raija-Liisa Rapeli Sirén, Annika Rapp



Ett boende att 

se fram emot

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Rosenlundsgatan 44 B  Tfn: 08 508 360 00

Box 17211    Fax: 08 508 360 04

104 62 Stockholm   www.micasa.se
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