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Micasa startar matavfalls- 
insamling i Väduren  

• 5 kg matavfall driver  
en bil 1 mil

• Matavfallet är en otrolig  
resurs, men viktigast av allt 
– ät upp maten! En genom-
snittlig familj slänger mat 
för mellan 3 000 och 5 000 
kronor per år helt i onödan. 

• En tredjedel av den mat som 
idag hamnar i soppåsen är 
dessutom fullt ätbar. Stirra 
dig inte blind på bäst före- 
datum utan lita på dina sinnen. 

I slutet av april besökte Micasa Fastigheter Vädurens senior-
bostäder för att dela ut startkit för matavfallsinsamling till 
hyres gästerna som nu får möjlighet att återvinna sitt matavfall 
och på så sätt göra en insats för miljön. 

När vi sorterar till exempel 
matrester, kött- och fiskben 
samt skal kan vi ta till vara  
både energin och näringsäm-
nena som finns i dessa.  
Till matavfall räknas också  
sådant som ofärgat hus-
hållspapper, kaffesump och 
tepåsar. 
 Av matavfallet görs biogas 
och biogödsel. Biogasen  

används till bränsle för sop-
bilar, bussar och personbilar. 
Biogödsel används som växt-
näring till åkermark. 
 Genom dörrknackning kunde 
medarbetare från Micasa leve-
rera startkit till flera entusias-
tiska hyresgäster. Bland dessa 
Sven och Inger Karlsson som 
bott i Vädurens seniorbostäder 
i drygt sex år.
 – Min fru Inger, lagar  
maten hemma som vi i regel 
äter upp. Men ibland blir det 
matrester över, äggskal och 
annat, som vi måste slänga, 
säger Sven Karlsson.
 Inger Svensson berättar att 
hon och Sven provat på kom-
postering på det egna lantstäl-
let men att det här blir första 
gången de sorterar matavfall i 
lägenheten. 
 – Det känns bra att göra 
gott för miljön – alla måste 
bidra! Det blir spännande att 
se hur det kommer att fungera 
här i Vädurens seniorbostä-
der, säger Sven.  

Är du och dina grannar i 
ditt hus också intresserade 
av att börja återvinna mat
avfall? Anmäl gärna intresse 
till oss på Micasa, på tel  
08-508 360 01 eller via e-post: 
felanmälan@micasa.se, så ser 
vi över möjligheten för er fast-
ighet att börja. Broschyrer om 
matavfalls insamling kan du 
beställa via Stockholm Vatten 
och Avfall. 

Sven och Inger Karlsson, hyres-
gäster i Vädurens seniorbostäder.
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Micasa Fastigheter 
håller stängt  
24–25 maj 
Torsdag 24 och fredag  
25 maj håller Micasa  
Fastigheters kontor och 
kundtjänst stängt då  
bolaget är på konferens. 

Vid akuta fel kopplas du 
som vanligt till Micasa 
Fastigheters jourfirma för 
felanmälan. Akuta fel kan 
till exempel vara vatten-
läcka, översvämning, 
hisstop eller strömavbrott.

Telefonnummer till  
kundtjänst: 08-508 360 01. 
E-post: felanmalan@ 
micasa.se. Se Micasas 
öppettider under vårens 
helg- och klämdagar på 
www.micasa.se

Guider till rofyllda  
platser i Stockholm 

Det är Miljöförvaltningen i 
Stockholms stad som har iden-
tifierat områden med god ljud-
kvalitet och gröna upplevelse-
värden. Resultatet är Guide till 
tystnaden som vill visa vägen 
till och öka tillgängligheten 
till områden och platser som 
erbjuder stillhet och gröna 
platser i stadens närhet. 
 Tillgång till guiderna i 
pdf-format och mer informa-
tion får du på www.stockholm.
se/guide till tystnaden.

Tryckta guider finns att 
hämta på följande platser:
• Tekniska nämndhuset,  

Fleminggatan 4
• Rinkeby-Kista sdf (stadsdels-

förvaltning), Borgarfjords-
gatan 14, Spånga-Tensta sdf,  
Fagerstagatan 15  
(Hansta & Igelbäcken)

• Hässelby-Vällingby sdf,  
Hässelby torg 20–22  
(Kyrkhamn & Grimsta)

• Bromma sdf, Gustavslunds-
vägen 151 G (Kyrksjölöten  
& Judarskogen)

• Enskede-Årsta-Vantör sdf, 
Slakthusplan 8 (Årstaskogen)

• Skärholmens sdf, Bodholms-
plan 2 (Sätraskogen)

• Älvsjö sdf, Älvsjö Stations-
gata 21 (Älvsjöskogen)

• Skarpnäcks sdf, Björkhags-
plan 6 (Nackareservatet & 
Flaten)

Ta till vara Stockholms rofyllda natur, och passa på att upptäcka 
nya promenadslingor i elva olika naturområden i Stockholms 
stad. I en samlad guide (Guide till tystnaden) beskrivs totalt  
65 lugna platser och 22 promenadslingor. 

Guide 
till 

tystnaden
Nackareservatet 

i Stockholm

Naturlig kraft och tankepauser. 

Gå en promenad i skogen för att samla 

tankarna. Sätt dig under ett träd i parken för 

en stunds avkoppling. Människor har oavsett 

kultur, religion och tradition i alla tider sökt 

kraft och avkoppling i rofylld natur.  

Tystnad, naturens ljud och buller

Kartan visar hur trafikens ljud sprider sig in i natur-

reservatet. Eventuellt buller från flygplan och båttrafik 

ingår inte. Naturens ljud kan vara höga, men dessa 

uppfattar vi oftast som behagliga och rogivande. 

Ljudnivåer kan förklaras som:

Sovrumstyst........................................................30 dBA  

En liten fors.........................................................40 dBA  

Ett kraftigt regn...................................................45 dBA  

Normalt samtal....................................................60 dBA

Platserna vi valt ligger nära bebyggelsen. Stadens 

ljud är därför närvarande i bakgrunden. Ju längre in 

i Nackareservatet du går desto, tystare platser kan du 

finna. 

Promenad med start i Björkhagen

En kort promenad som går på breda gångvägar, utom 

den korta sista biten till plats 2 som går på en mindre 

stig. Plats 1 ligger vid en liten öppen gräsmark 

längs vägen. Platsen är skyddad. Du fortsätter sedan 

mot vattnet och viker av upp i skogen mot plats 2. 

Här finns Filosofens grav. Du omges av ombonad 

lövskog. Gå tillbaka utmed vattnet. Promenaden är 2 

km. Avsätt 45 minuter för en lugn promenad.

Promenad med start i Bagarmossen

En vacker promenad fram och tillbaka in i Nackas del 

av reservatet. Du går på breda plana vägar och stigar 

till plats 3 som ger en fantastisk vy över vattnet. 

Fortsätt sedan på en mindre stig längs kanalen till 

plats 4 som ligger på höjden i barrskogen med en 

glimt av vatten. Du når till sist plats 5 där barrskogen 

övergår i lummig lövskog. Sträckan är knappt 4 km. 

Avsätt 1,5 timme för en rofylld promenad .
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Det finns ett antal  
guider till olika 
områden med 
rofyllda platser  
i Stockholm.


