För dig som är 65+ och söker bostad i Stockholms stad
finns Micasas seniorbostäder. Det är vanliga hyreslägen
heter, som är anpassade för seniorer. Här är det trivsamt
med möjlighet till gemenskap.
För personer som har särskilda bostadsbehov finns
särskilda regler som ger möjlighet till företräde i kön till
Micasas seniorlägenheter. Alla våra lägenheter förmedlas
via Bostadsförmedlingen i Stockholm.
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Här finns Micasa Fastigheters seniorbostäder
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Micasa Fastigheter har för närvarande 22 olika fastigheter med
seniorlägenheter, totalt knappt 2 000 lägenheter, på olika platser i
Stockholms stad. Seniorbostäder är hyreslägenheter anpassade för
god tillgänglighet och med gemensamma ytor för social samvaro. I
vissa fastigheter driver stadsdelsförvaltningen aktivitetscenter med
verksamhet som är särskilt riktad till äldre. Aktivitetscentren
är öppna både för seniorhyresgäster i huset och för andra äldre
i stadsdelen. Bemanning och öppethållande anpassas efter lokala förutsättningar och behov. Seniorlägenheterna förmedlas via
Bostadsförmedlingen i Stockholm.
Förmedlingsregler: För att få möjlighet att få en seniorlägenhet
hos Micasa Fastigheter måste du vara folkbokförd och bosatt i
Stockholms stad sedan minst två år, vara 65 år eller äldre och
registrerad i Bostadsförmedlingens kö.
Särskilda förmedlingsregler: Tillämpas för att ge företräde i
kön. Detta gäller dig som är över 85 år eller mellan 65 och 85 år
som är folkbokförd och bosatt i Stockholms stad sedan minst två
år, och har särskilda bostadsbehov enligt nedan.
• Du är över 65 år, bor ensam och känner dig orolig.
• Du har på grund av nedsatt rörlighet, svårt att bo kvar i din
nuvarande bostad, där hiss saknas eller det är trappsteg till
hissen.
Du behöver ett intyg från vårdpersonal inom primärvården
(t. ex. vårdcentral eller rehabilitering) i Region Stockholm, eller
av biståndshandläggare anställd av Stockholms stad, som visar
att du söker lägenhet utifrån de särskilda reglerna. För dig över
85 år krävs inget intyg.

För ytterligare information kontakta Bostadsförmedlingen i Stockholm
www.bostad.stockholm.se, telefon 08-785 88 30
Läs mer om Micasa Fastigheters seniorbostäder på www.micasa.se
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