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Bron utanför  
Micasas kontor 
är avstängd

Nytt på micasa.se är bland annat 
att vi lyfter olika ämnen som är in-
tressanta just nu, vid sidan av ny-
heterna. Det kan handla om till  
exempel byggprojekt eller konsten  
i våra fastigheter.

Micasa har också valt att göra 
sökfunktionen för fastigheterna 
mer användarvänlig. En tydligare 
sökruta tillåter besökare att söka 
fastigheter efter stadsdel och om-
råde. 

Vi förbättrar micasa.se –  
nylansering 1 mars
Vi har uppgraderat tekniken på 
Micasa Fastigheters webbplats.  
I och med uppgraderingen får  
sajten även ett lite förnyat  
utseende och några nya  
funktioner.

Sidfoten och vissa rubriker har 
ändrats för att öka tyd ligheten och 
förbättra den visuella upplevelsen. 

1 mars är det premiär för den 
uppgraderade webbplatsen. Om du 
har tips på vad vi kan förbättra yt-
terligare, skicka gärna ett mail till 
kommunikation@micasa.se eller 
ring 08-508 360 01. 

Micasa Fastigheter sätter upp 
fastig hets information i entréerna 
två gånger om året. Nu kan  

Micasas hyres-
gäster ta del 
av vinterns 
fastighets-
information.  
Läs bland annat 
om projekt som 
är på gång i ditt 
hus och hur städ-
ningen hanteras.  

Fastighets- 
information i
entréer

Bron utanför Micasa Fastighe-
ters kontor, på Edvard Griegs-
gången i Kista, ska bytas ut. 
Den befintliga bron har rivits 
och ska ersättas med en ny stål-
bro. Den nya bron kommer att 
lyftas på plats i mars. 

Till dess den nya bron är fär-
dig hänvisas Micasas besökare 
längs den alternativa vägen  
som är märkt med skyltar. 
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Tips för att påverka värmen i din lägenhet

Foldern ”Så här fungerar  
värmen i din lägenhet” går 
att beställa via telefon på  
08-508 360 01 eller via e-post:  
kommunikation@micasa.se. 
Du kan även läsa foldern  
direkt på skärmen på  
www.micasa.se/broschyrer

Konsten förgyller Micasas fastigheter

Micasa Fastigheter vinn-
lägger sig om att följa  
reglerna och avsätter 1  
procent av entreprenörskost-
naden i byggprojekt. I och 
kring samtliga Micasas  
fastigheter finns konst som 
tillkommit under många  
decennier. 

Micasas äldsta fastighet 
byggdes förmodligen redan  
på 1600-talet och den senast 
tillkomna färdigställdes  

Bakom regnbågsberget flyger evigheten av Linda Karlsson är den senast 
invigda 1 %-konsten hos Micasa Fastigheter. Det är ett av två verk som 
pryder entréerna till Axelsbergs seniorboende.

Stockholms stad har 
bestämt att vid samtliga ny-, 
till- och ombyggnader
av kommunala fastigheter 
samt vid anläggande eller 
omplanering av utomhus-
miljöer ska 1 procent av 
produktionskostnaden 
avsättas för konstnärlig  
utsmyckning. 

2004, däremellan byggdes 
123 stycken. Det är ett  
delikat arbete att samordna 
konst från olika epoker och 
ett stort ansvar att vårda och 
förvalta 1 %-konsten och  

övrig konst, till glädje för  
hyresgäster och stadens  
medborgare.

Arbetet med 1 %-regeln 
sker i samarbete med  
Stockholm Konst.

Micasa Fastigheter har tagit 
fram en folder om hur värmen 
fungerar i din lägenhet och hur 
du får en behaglig inomhus
temperatur. Några tips från 
foldern kan du läsa nedan. 
• Mattor på golven gör  

rummet varmare.
• Tänk på att ställa soffor, 

fåtöljer och sängar en bit 
från ytterväggen.

• När du vädrar, gör det 
snabbt och intensivt.

• Ändra inte inställningen 
i ventilerna och håll alla 
ventiler rena.

• Stäng av spisfläkten så 
fort du är färdig med 
matlagningen.


