
Micasa
Fastigheter i

Stockholm AB

Nordkapsgatan 3 
Box 1298

164 29 Kista

Telefon:
08-508 360 00

Kundtjänst:
08-508 360 01

www.micasa.se 

Januari 2017

informerar

Micasa Fastigheter gratulerar hyresgästen, Gerda Larsson på 
Axelsbergs seniorboende. Gerda fyllde 100 år på Lucia.  

Grattis Gerda – 100 år!  

Gerdas son välkomnar i hallen. 
I vardagsrummet möter jag en 
pigg och strålande Gerda, i färg-
grann klänning. Hon visar de vack-
ra blomsterfången och gratulations-
korten hon fått. De smyckar ett helt 
bord. Gerda sträcker sig efter det 
kungliga hundraårstelegrammet 
och säger med ett leende: 

– Det är visserligen inte Kungens 
och Silvias autografer på, men 
ändå, de kom ihåg mig! 

Uppvaktad av många 
Gerda har blivit uppvaktad fl era 
gånger redan. I morse överraskade 
församlingen och några från den 
före detta arbetsplatsen, och nyss 
kom Micasavärdarna, Per och 
Berit förbi för att gratulera.

Gerda är född och uppvuxen i 
Småland, i glasbruksdistriktet. 
På 30-talet fl yttade hon till 
Stockholm på grund av arbets-
brist på landsbygden. Mitt under en 
kurs på Påhlmans handels institut 

fi ck Gerda ett jobberbjudande i 
Stockholm. Och här blev hon kvar. 

– I mitt liv har jag fått vara med 
om många av världens betydande 
förändringar. Tidigt i min uppväxttid 
hade vi inte ens telefon eller TV. 
Det är en häftig känsla att ha fått 
uppleva de här stora utvecklings-
skedena, säger hon.  

Minnet i behåll 
– Jag är så glad att jag har minnet 
i behåll även om synen och orken 
börjar säga sitt. 

Istället för att läsa blir det nu 
mest ljudböcker. Och när hon kan 
går hon på qigong i Västertorp.

Nu gör sig Gerda redo för en 
tupplur. I eftermiddag blir det 
kalas med släkt och vänner här 
i gemensamhetslokalen, då gäller 
det att vara utvilad.

– Min son och hans hustru hjälper 
till och ordnar. Vi blir runt 30 stycken, 
mest släkt, för så många vänner 
fi nns tyvärr inte kvar i livet.  



Återvinn din julgran
Visste du att julgranar som lämnas in till 
återvinningscentralerna blir till biokol? 
I staden fi nns sex återvinningscentraler 
där du kan lämna din julgran, fyra i 
söderort och två i västerort. Klipp gärna 
ner granen och lägg den i en sopsäck, 
på så sätt tar den mindre plats. På 
stockholmvatten.se/avc kan du hitta 
din närmsta återvinningscentral. 
I en del få fall fi nns grovsoprum 
i fastigheten – där går det också 
fi nt att lämna granen, nedklippt 
i en sopsäck.
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Vårsalongen fi lmas igen 
För tredje året i rad samarbetar Micasa Fastigheter 
med Liljevalchs i tillgänglighetsprojektet som tar 
Vårsalongen till Micasas hyresgäster. 

I den cirka 20 minuter långa 
fi lmen berättar Mårten 
Castenfors, VD för Stockholm 
konst och Liljevalchs konsthall, 
om några av årets konstverk. 
Filmen publicerades på 
Micasas webbplats samma 
dag som den fysiska utställ-
ningen hade premiär.

Precis som i fjol, gäst spelar 
Liljevalchs i lokaler mitt i 
city, eftersom Liljevalchs 
byggnad på Djurgården 
rustas upp. I år öppnar 
utställningen, som visas 

på Malmskillnadsgatan 32, 
redan den 11 januari. I två 
plan, på sammanlagt 1 500 
kvadratmeter, ryms allt 
från måleri, teckning och 
fotografi  till grafi k, formgivning 
och hantverk. Vårsalongens 
jury består i år av konstnärer-
na Charlotte Gyllenhammar, 
Ernst Billgren och artisten 
Magnus Uggla. Du hittar 
fi lmen på www.micasa.se/
Varsalongen-2017. På webb-
platsen hittar du även tidi-
gare års fi lmade visningar. 

Snöröjning och 
halkbekämpning
För att hålla utemiljön 
så halksäker som möjligt, 
för dig som hyresgäst, 
utför Micasa Fastigheters 
entreprenörer snöröjning 
och halkbekämpning kring 
entréer och innergårdar. 

Upptäcker du några brister 
i snöröjningen kring våra 
fastigheter, ring gärna 
Micasas kundtjänst på 
08-508 360 01 eller 
skicka e-post till 
felanmalan@micasa.se. 

För fel och brister på 
stadens gator och torg, 
ring Stockholm trafi k- och 
utemiljö på 08-651 00 00 
eller gör en felanmälan 
via formuläret på 
www.stockholm.se/
felanmalan

Vintertips
Fler kontaktuppgifter och 
några användbara tips när 
snö och kyla drar in fi nner 
du nedan. 

Använd gärna refl exer 
och broddar när det blir 
mörkt och halt utomhus.
Flytta din cykel till ditt 
förråd under vintern så 
kommer den inte till 
skada eller är ett hinder 
vid snöröjningen. 
Du kan anmäla istappar 
eller risk för takras där 
du bor genom att ringa 
Stockholms stads 
istappstelefon på 
tel. 020-47 82 77. 
Din hjälp bidrar till 
att snö på taken och 
istappar hanteras 
snabbare. 
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