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Bostadsförvaltare
– en ny roll hos Micasa
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Historisk frukt
på julbordet
Att tolka stjärnorna

Sprakande färger
med julkaktus!
Möt Gloria, världens äldsta kvinnliga

I Telefon: 08-508 360 00
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Trivsel
i brevlådan
till jul
När det lackar mot
jul kommer tidningen
Trivsel i brevlådan. I
vinternumret kan du
läsa om minnesvärda
jular, julkaktusen och
kottar som blivit trendiga. Du kan också
förkovra dig i silkets
historia – och mycket
annat!
Om du inte får tidningen går
det fint att beställa
den genom att ringa
Micasas kundtjänst på
tel 08-508 360 01 eller
skicka e-post till
kommunikation@micasa.se.

På www.micasa.se/trivsel
kan du läsa Trivsel direkt på
skärmen.

Bostadsförvaltaren är en ny
funktion som är dedikerad Micasas seniorbostäder. Bostadsförvaltaren hanterar ärenden
som är förknippade med våra
seniorbostäder, till exempel
kontrakt och avtalsfrågor.
Fortsättningsvis är det bostadsförvaltaren som kommer
att ha möten med trivselråden. För att komma i kontakt
med din bostadsförvaltare

eller göra en felanmälan
ringer du precis som vanligt
till vår kundtjänst på telefon
08-508 360 01.

Tydliga hyresavier med
specificerad information
Från och med februari
kommer hyresavierna att se
lite annorlunda ut. För att
det tydligt ska framgå vad
som ingår i din hyra kommer
hyresavin i fortsättningen
innehålla specificerad information om dina eventuella
hyrestillägg och rabatter,
exempelvis tillval som
betalas i form av hyrespåslag och rabatt för fiber.
Det blir ingen förändring
i hyran – syftet är att förtydliga vad du betalar för.

Gå Stockholms
ljuspromenad

En miljon energismarta ljuskällor
sprider julstämning i city under vintern.
Du som är nyfiken att se vilka drygt
40 platser, gator och torg som är
upplysta välkomnas att gå en ljus
promenad. Till hjälp finns en detaljerad
karta där platserna och ljussymbolerna
är markerade. Julbelysningen är tänd
större delen av de mörka timmarna.
På www.stockholmsjul.se kan du se
detaljerade tändningstider och ladda
ned ljuskartan.

Ring polisen
vid misstanke
om brott
– Våra seniorbostäder är
vanliga hyresrätter, precis som vilka hyresrätter
som helst. Och då ska man
ringa polisen vid misstanke om brott, säger Ulrika
Thorildsson, driftchef på
Micasa Fastigheter.
När det är fråga om inbrott i lägenheten, förrådet
eller stölder i gemensamhetsutrymmen är det viktigt att ringa polisen. Även
när man misstänker att
brott pågår eller i vissa fall
om obehöriga befinner sig
i fastigheten är det polisen
som ska kontaktas.
– Men jag tycker att
man ska anmäla det till
Micasas kundtjänst också.
Som en information – så
att vi vet att det har hänt,
fortsätter Ulrika.

Micasas öppettider
jul- och helgdagar
25 december, juldagen

Stängt

26 december, annandag jul

Stängt

1 januari, nyårsdagen

Stängt

5 januari, trettondagsafton

Öppet kl 8–13

Telefonnummer till
kundtjänst/felanmälan:
08-508 360 01.
Vid akuta fel, när kundtjänst
håller stängt, kopplas du till
Micasa Fastigheters jour
firma. Akuta fel kan till exempel vara vattenläcka,
översvämning,
hisstopp
eller ström
avbrott.

God jul &
Gott nytt år!
önskar
Micasa Fastigheter
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