
– Vi hoppas trädgårdarna blir 
välbesökta av bin, hum
lor och fåglar, säger 
Madeleine Elmquist, 
utemiljö ansvarig på 
Micasa Fastigheter.
 I Hammarby
höjden finns nu även 
ett stort insektshotell 
uppställt. 
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Madeleine Elmquist.

Nyttoinsekter lockas  
med ny fin bostad

 Micasa Fastigheter vill 
bidra till den biologiska 

mångfalden och säkra 
att det finns så många 
arter som möjligt i 
våra närområden.
Alla bolag och verk
samheter inom Stock
holms stad arbetar 
på olika sätt med att 

Vi fortsätter arbetet med att skapa bättre förutsättningar för 
biologisk mångfald i våra trädgårdar. Ytor med ängsväxter 
finns iordningställda och fågelholkar uppsatta vid Hammarby
höjdens seniorlägenheter på Tidaholmsplan och vård och 
omsorgsboendet De gamlas vänner i Skarpnäck. 

bidra till Agenda 2030. Det  
är FN:s och hela världens  
globala handlingsplan för att 
göra vårt samhälle långsiktigt 
hållbart. Ett av målen för  
Agenda 2030 handlar om  
hållbara ekosystem och  
främjandet av den biologiska 
mång falden. 
 Micasa investerar i ängsytor 
och insektshotell i ytterligare 
sju trädgårdar i år. Som  
hyresgäst hoppas vi att du  
får njuta av fjärilar, fåglar, 
pollinerande humlor och bin 
och andra nyttoinsekter. Har 
du balkong kan du plantera 
nektar och pollenrika växter  
i krukor. Har man ingen bal
kong kan man bidra genom att 
använda naturvänliga produk
ter så långt det är möjligt. 
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Insektshotellet på Tidaholmsplan ser mer ut som ett insektspalats. Ytan runt om  
kommer också att iordningställas med ängsväxter.

Lavendel, gräslök och kärleksört drar till 
sig bin, humlor och fjärilar.



Det finns mycket man som  
hyresgäst kan göra själv för  
att vårda sin lägenhet och före
bygga enkla fel, som exempel
vis stopp i avloppet eller att  
kyl och frys går sönder. 

Stopp i avloppet: häll i en halv 
deciliter bikarbonat tillsam
mans med en halv deciliter 
ättika eller 
vinäger. 
Låt verka 
en stund 
och spola 
rent med 
riktigt hett 
vatten. 

Isbildning i kyl och frys: frosta 
av frysen regelbundet och lasta 
inte in för mycket varor i ky
len, särskilt inte i dörrfacken. 

Mer råd och 
tips finns 
samlade i 
filmen och 
broschyren 
”När något 
går sönder”. 
Se filmen 
och läs broschyren på vår 
webbplats: www.micasa.se 
 
Om du behöver hjälp med att 
byta trasig lampa eller rensa 
golvbrunnen eller liknande, 
kontakta Stockholms stads 
Fixartjänst som kan hjälpa dig 
som är över 75 år. Kontakta 
Äldre direkt för mer infor
mation. Telefon: 0880 65 65 
Epost: aldredirekt.service@ 
stockholm.se  
 Vi som fastighetsvärd utför 
inte dessa arbeten.
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Skydda dig mot covid19,  
ta emot hjälp för inköp
Du vet väl att du kan få hjälp med inköp av mat  
och medicin om du är 70 år eller äldre i Stockholms stad?  
Kontakta Äldre direkt för att få veta vad som gäller i din stadsdel.
Telefon: 08-80 65 65, epost: aldredirekt.service@stockholm.se

Ändrade 
öppettider  
Vår reception 
stänger klockan  
13 dagen före  
midsommarafton. 

Vi vill påminna om  
att receptionen  
är lunchstängd 
mellan klockan 
11–12 alla 
dagar.
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Årets  
midsommarstång
Midsommarstänger på  
gårdarna blir det även i år. 
De kommer upp veckan 
före midsommar.

Hyresbladet  
i sommar

I juli kommer Hyres - 
bladet igen men det blir  
ett uppehåll i augusti. I 
september fortsätter  
bladet som vanligt. 

Tid för Trivsel
Midsommar betyder inte 
bara god mat och dans 
kring stången, utan också 
att vår kundtidning Trivsel 
kommer till dig med pos-
ten. Trevlig sommarläsning!
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Odla 
tillsammans
i stan

Dramatens vänner

Swedish fika – en svensk tradition

Tack för att du  
håller avstånd!

Ta hand om varandra.

2 meter

Endast akuta fel åtgärdas
Under den pågående Corona-pandemin åtgärdas endast akuta fel i våra 

fastigheter. Det innebär att vi tar emot felanmälningar och gör en be-
dömning efter en särskild lista. Akut är det vid risk för skada på 

människa eller fastighet. Till exempel om det sprutar vatten, är 
totalstopp i ett rör eller om en glasruta  
eller eluttag är trasigt. Akuta fel som  
inträffar under midsommarhelgen 
åtgärdas av vår jourfirma. Ring  
alltid felanmälan: 08-508 360 01.

När något går sönder
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