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Våra hushållssopor kan innehålla
både farliga och värdefulla ämnen.
Genom att sortera dem väl utifrån
material kan de tas omhand på ett
säkert sätt och materialet kan återvinnas. Därmed skyddas människor
och miljö och vi kan spara energi
och naturresurser genom att använda materialen flera gånger.
Sopsortering är en del av Stockholms stad plan för hur vi ska hantera vårt avfall så att miljö och
människor inte kommer till skada.
Genom att sortera soporna minskar dessutom det avfall som riskerar att hamna på soptippen. Det är
faktiskt också ett lagbrott att inte
sortera sina sopor.
VISSTE DU ATT...
• 9 av 10 invånare källsorterar
förpackningar och tidningar.
• 3 av 4 förpackningar återvinns.
• 9 av 10 tidningar återvinns.
• En konservburk som återvinns
spar energi som räcker till 7
timmars TV-tittande.
• En påse matavfall kan bli biogas som räcker till 2,5 kilometers bilkörning.
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Kundtjänst:
08-508 360 01

Varför ska jag
sortera sopor?

• Återvinn cykeln så sparas lika
mycket koldioxid som om du
kört bil mellan Karlstad och
Kumla – 12 mil.
• Ett ton hårda plastförpackningar kan återvinnas till cirka
84 000 blomkrukor.
• 1 kg återvunnen plast minskar
koldioxidutsläppet med 2 kg,
jämfört med att framställa ny
plast.

Fastighetsinformation i entréer
Till sommaren får Micasa Fastigheters hyresgäster ta del av fastighetsinformation som sätts upp i
entréerna. I sommarens fastighetsinformation kan
du till exempel läsa om projekt som är på gång i
huset och om något planeras på gården. Fastighetsinformationen kommer ut två gånger om året
och gäller för det följande halvåret. Informationen
anslås i entréerna.

Fåglar på Strömmen – ny
broschyr om Strömmens fågelliv
Stora mängder sjöfåglar samlas vid Stockholms ströms
matningsflotte under december till mars. Stadens matning
av fåglarna vid Strömmen har pågått sedan 1955 och
traditionen sträcker sig ännu längre tillbaka.
Matningen drar till sig en mängd olika fågelarter såväl
som tusentals människor som passerar flotten varje dag.
Nu har Stockholms stad, i
samarbete med Ornitologiska
föreningen, tagit fram en broschyr som beskriver de olika
vinterfåglarna som kan ses
vid Stockholms ström. Läs
bland annat om ensamvargen
knipan med sitt stora, bulliga, trekantiga huvud och
storskraken med sin laxrosa

färgton som gärna använder
trädhål som boplats.
Ladda ned broschyren
Fåglar på Strömmen som pdf
på www.stockholm.se/-/
Nyheter/Klimat--Miljo/Ny-broschyr-om-Strommens-fagelliv/
Skynda dig – kanske har
du fortfarande chans att se
vinterfåglar runt Strömmen.

Trygga fastigheter – släpp inte in obehöriga
Det är viktigt att alla hyresgäster och anhöriga tänker
på att inte ställa upp dörrar
eller släppa in obehöriga i
huset.
Genom att vara uppmärksam
på vilka som kommer och går,
kan hyresgäster och anhöriga

tillsammans bidra till en tryggare fastighet. Kontrollera
gärna att entrédörren stängs
ordentligt när du går in eller
ut. Så minskar vi risk för oönskade nattgäster i exempelvis
källare, samlingssal eller
andra allmänna utrymmen.

Om du misstänker att någon obehörig tagit sig in i huset, kontakta alltid Micasa
Fastigheters kundtjänst på
08-508 360 01. Om du upp
lever obehag ska du naturligtvis ringa till polisen.

Fokus på…
På micasa.se hittar du en ny
sektion: ”Fokus på”. Här lyfter vi
och djupdyker i olika ämnen som vi
arbetar extra mycket med, vid
sidan av nyheterna. Fokus på, just
nu, är bland annat konsten i
Micasas fastigheter – om den
kreativa process som växer fram i
samarbete mellan Micasa Fastig
heter, Stockholm konst och
konstnärerna.
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