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omsorgsboende på Östermalm. 
Under året planeras ytter
ligare två anläggningar, i 
Stureby och i Bromma.  
Anläggningarna kommer upp
skattningsvis att ge 280 000 
kilowattimmar per år.
 – Vi bygger våra solcells

anläggningar så pass 
stora att vi kan 

använda all el 

I höst invigs en stor solcellsanläggning på taket av Mälarbackens 
vård-och omsorgsboende i Bromma, och fler solcellsprojekt är  
på gång. Micasa Fastigheter bidrar, liksom alla stadens bolag,  
till Stockholms stads mål att öka solenergiproduktionen med  
50 procent under en femårsperiod.

Stockholm satsar på att bli 
helt fritt från fossila bräns
len till år 2040.  För att klara 
målet behöver alla vi som bor 
och arbetar i staden bidra på 
olika sätt. Till exempel köper 
de kommunala bolagen bara 
in grön el som är märkt Bra 
Miljöval och solcells
anläggningar 
byggs ut för att 
komplettera el
försörjningen.
 – Våra  
hyresgäster 
kan vara 
säkra på att vi 
bara använder 
el från förnybara 
källor i våra fastig
heter, säger William 
Olofsson, energiingenjör på 
Micasa Fastigheter.
 Micasa har solceller på tre 
fastigheter idag: Västbo grupp
bostad i Hägersten, Väduren 
seniorbostäder på Norrmalm 
och Kattrumpstullen vård och 

själva, vi säljer alltså ingen 
överskotts el, säger William.
 Solceller producerar som 
mest el en klar sommardag. 
Mellan mars och oktober är 
produktionen som högst.  
Micasa Fastigheters solcells
anläggningar producerade 
cirka 230 000 kilowattimmar 
solenergi under 2018, och i år 
förväntas en fördubbling av 
produktionen. 
 Energiproduktionen från 
Stockholm stads samtliga 
solenergianläggningar har 
ökat med 43 procent mellan 
2015 och 2018, och målet är 
att nå en 50 procentig ökning 
till 2020. Micasa bidrar till det 
målet genom att producera 
solkraft till de egna fastig
heterna.

Solceller på taket 
för en grönare stad

Planerade  
solcells anläggningar i år:

Tussmötesgården  
vård- och omsorgsboende  

i Stureby, Enskede

Mälarbackens vård- och  
omsorgsboende, Blacke- 

bergs gård i Bromma

William Olofsson, energiingenjör, Micasa Fastigheter. Foto: Lena Videgren



Vi påminner  
om AktivBo
I början av maj fick du 
som bor i våra seniorlä-
genheter AktivBo i brevlå-
dan. Vi ser fram emot dina 
svar på enkäten – de är 
till stor hjälp för oss i vårt 
utvecklingsarbete. Tack 
för din hjälp!
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Ändrade öppettider  
under våren
Torsdag 23 och fredag 24 maj håller 
kundtjänst stängt då bolaget är på  
konferens. Under våren infaller också en 
rad helgdagar då vi har ändrade tider:

Onsdag 29 maj:  
kundtjänst har öppet till 13:00 

Torsdag 30 maj och fredag 31 maj:  
stängt (Kristi himmelsfärdsdag)

Torsdag 6 juni och fredag 7 juni:  
stängt (nationaldagen)

Vid akuta fel kopplas du som vanligt till Micasa Fastigheters  
jourfirma för felanmälan. Akuta fel kan till exempel vara  
vattenläcka, översvämning, hisstopp eller strömavbrott. 

Telefonnummer till kundtjänst: 08-508 360 01.  
E-post: felanmalan@micasa.se. 

Trivsammare Trivsel
Nytt utseende och tydligare innehåll. Hyresgästtidningen Trivsel 
kommer med solsken och ny kostym i mitten av juni. 

Vägglöss blir allt vanligare i 
Sverige och Stockholm är inget 
undantag. Orsakerna bakom ök - 
ningen är bl a att vi reser mer än 
tidigare och handlar begagnat. 
 När du är på resande fot, 
placera resväskan på ett bord 
eller en stol långt bort från 
sängen, en bit ut från väggen. 
Låt kläderna ligga kvar i väskan, 
plocka inte in dem i garderober 
eller byråer. 
 Var aktsam när du handlar 
begagnat. Se upp med stopp-
ade möbler eller textilier. 
 Vägglöss har inget med 
smuts och hygien att göra. De 
trivs där de kan gömma sig – i 
sängar, tapetskarvar och bak-
om golvlister. 
 Misstänker du vägglöss hem-
ma hos dig, kontakta omedel-
bart vår kundtjänst. Mer infor-
mation om vägglöss finns på 
vår hemsida www.micasa.se

Ambitionen är att Trivsel ska 
inspirera, entusiasmera och ha 
en tydligare stockholmsprofil.
 – Vi hoppas att våra  
hyresgäster ska tycka om  
nya Trivsel, som innehåller 
intervjuer med stockholms
profiler och inspiration i 
vardagen. Förhoppningsvis 
kommer du även lära känna 
oss som hyresvärd lite 
bättre genom artiklar 
som har tydligare 
koppling till vår 
verksamhet, säger 
Kicki Kullberg  
Durén, som är kom
munikationschef på 
Micasa Fastigheter.

 För att 
ge en liten 
aptitretare 
vad gäller 
innehållet 
så kan vi 
avslöja att 
det blir en 
intervju med riksdagens äldsta 
ledamot Barbro Westerholm 

och att vi har följt med 
Pinglorna, som är en 
cykelförening för pen
sionärer, ut på vårens 
första cykeltur till Hel
lasgården i Nacka. Det 
första numret av nya 
Trivsel kommer i brev
lådan till midsommar.

Tjuvkik 
på nya 
Trivsel

Kicki hoppas att nya 
Trivsel ska inspirera. Så undviker  

du vägglöss


