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Maria Mannerholm, vd, och Karl Frisell, chef Nyproduktion, Micasa Fastigheter har skrivit på avsiktsförklaringen för Rättvist byggande.

Rättvist byggande är ett
initiativ som arbetar för att
få bort byggfusket från Stockholms byggarbetsplatser. De
som står bakom initiativet är
Stockholms stads fastighetsbolag Familjebostäder, SISAB,
Stockholmshem och Svenska
Bostäder. Den 4 november
undertecknade även Micasa
Fastigheter avsiktsförklaringen. Därmed står samtliga fem
fastighetsbolag i Stockholms
stad enade i kampen mot
byggfusket.

– Målsättningen för oss är
att branschen ska känna till
och förstå att det inte lönar sig
att fuska på våra arbetsplatser, säger Karl Frisell, chef
Nyproduktion Micasa Fastigheter och medlem i styrgruppen för Rättvist byggande.
Byggbranschen befinner
sig idag i ett läge där seriösa
aktörer behöver ta ansvar för
att säkerställa att lagar och
regler, etik och moral följs på
bolagens byggarbetsplatser.
Rättvist byggande arbetar för
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Vi har anslutit oss till
Rättvist byggande

en sund konkurrens på lika
villkor och att sunda arbetsvillkor gäller på byggarbetsplatserna.
– Stockholmarna och Stockholms bolags hyresgäster ska
kunna lita på att våra hus är
byggda utifrån sunda värderingar, säger Maria Mannerholm, vd Micasa Fastigheter.

Stickprovskontroll mot fusket.
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Världens första e-sportlag för seniorer
Utespelet som är inne

Kärlek
vid första
ögonkastet

Tid för Trivsel
Snart kommer vinter
numret av kundtidningen
Trivsel i din brevlåda.
I den kan du läsa om
Ulla-Lena som bor på en
alpackafarm och om hur
yoga kan lindra smärta
i kroppen. Du får också
veta hur det är att vara
nämndeman och så följer
vi med ”våra mannar på
fältet” som ser till att våra
lägenheter är renoverade
och fina när nya hyresgäs
ter flyttar in. De berättar
också vilken hjälp du kan
få som hyresgäst när du
gör en felanmälan.

61 nya lägenheter
i Hjorthagen
Micasa Fastigheter har tecknat avtal om utveckling av fastigheten
Drevkarlen 9 i Hjorthagen där vi totalrenoverar och skapar 61 nya
seniorlägenheter.

– Genom det här projektet är
vi med och bidrar till tillväxten
av bostäder för stadens äldre.
Det är vi väldigt stolta över,
säger Esbjörn Sundin, projektchef på Micasa Fastigheter.
Det handlar om en totalentreprenad där ByggPartner i
Dalarna AB ska utföra arbetet.
Seniorlägenheterna kommer
att förmedlas av Stockholms
Bostadsförmedling, precis som
vanligt. Beräknas vara klara
till sommaren 2022.
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Bild från kontraktskrivandet den 5
november. Från vänster ByggPartner:
Ary Zanganeh, projektchef och Jan
Kroon, arbetschef/ombud. Från Micasa
Fastigheter: Esbjörn Sundin, projektchef
och Fredrik Möller, upphandlare.

Öppettider i jul-och nyår
23–25 december
30 december

Stängt
Öppet 8–16, lunchstängt 11–12

31 december, nyårsafton

Stängt

1 januari, nyårsdagen

Stängt

5 januari

Öppet 8–13, lunchstängt 11–12

6 januari, trettondagen

God jul &
Gott nytt år!

Tack för att du
håller avstånd!

önskar
Micasa Fastigheter

Stängt

Ändrade öppettider kan förekomma under rådande pandemi.
Besök micasa.se för aktuell information. Kontakta kundtjänst
för felanmälan: 08-508 360 01. När växeln är stängd: vid akuta
fel kopplas du till Micasa Fastigheters jourfirma.
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