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Byggstart i Rinkeby 

 För att fira att det är Mica-
sas allra första egna nypro-
duktion och en viktig milstol-
pe för projektet bjöd Micasa in 
till ett första spadtag. De två 
borgarråden Joakim Larsson 
(M) och Erik Slottner (KD) 
medverkade. 
 – Det har länge efterfrågats 
fler attraktiva, tillgängliga och 
funktionsmässiga bostäder för 
äldre i området. Därför väl-
komnar jag tillskapandet av 
ett vård- och omsorgsboende  
i centrala Rinkeby, säger  

Nu börjar vi bygga det nya vård- och omsorgsboendet i Rinkeby. 
Den 20 oktober bjöd Micasa Fastigheter in till ett första spadtag 
för att fira den historiska händelsen.

Joakim Larsson (M), stads-
byggnadsborgarråd.
 När bygget är klart ska det 
bli ett trivsamt boende med 
hemlika miljöer. Erik Slottner 
(KD), äldreborgarråd, slog 
fast att den nya fastigheten 
kommer att innebära ett stort 
lyft för äldreomsorgen i Rinke-
by-Kista. 
 – Ett äldreboende idag ser 
väldigt annorlunda ut från 
vad det gjorde för 50 år se-
dan och det är glädjande att 
Rinkebyborna nu får ta del av 
denna utveckling. I och med 
det valfrihetssystem vi har 
i Stockholm hoppas jag att 
äldre även utanför Järva kom-
mer att ta sig till detta nya 
och moderna boende, sa Erik 
Slottner.
 Projektet i Rinkeby plane-
ras vara klart hösten 2022. 
Erfarenheterna blir viktiga 
för de kommande nyproduk-
tioner av boenden som Micasa 
Fastig heter ska bygga på upp-
drag av Stockholms stad. 

Ett kraftfullt första spadtag av Karl Frisell, Micasa Fastigheter, Joakim Larsson (M),  
Annika Grönberg, NCC och Erik Slottner (KD).

Joakim Larsson (M) och Karl Frisell,  
Micasa Fastigheter, informerar.

Boendet erbjuder 90 lägen-
heter för stadens äldre och 
en arbetsplats för en modern 
äldreomsorg. 
 – Vår ambition är att till-
sammans med vår kund skapa 
trygga och trivsamma boenden 
och den mest moderna och 
långsiktigt hållbara fastigheten 
för den kommande driften och 
omsorgverksamheten, säger 
Karl Frisell, projektchef på 
Micasa Fastigheter. Vi bygger 
på uppdrag av Stockholms stad, 
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd.
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Hyresbladet vill tipsa om 
SeniorNet Sweden. Det är en 
ideell förening som inspirerar 
och hjälper seniorer att ta vara 
på digitaliseringens möjlighe-
ter. Föreningen består av ett 
nationellt nätverk av seniora 
medlemmar som hjälper andra 
seniorer att bli mer digitala.  

Genom att förstå mer om digi-
tal kommunikation och inter-
net kan man bli mer delaktig i 
samhället. Föreningen erbjud-
er support, stöd och utbild-
ning. SeniorNet finns i Stock-
holm och många andra städer 
med 45 lokala klubbar och har 
9 000 medlemmar. Läs mer 
om hur man blir medlem på 
webbplatsen Seniornet.se
 En annan oberoende intres-
seförening som arbetar för 

Digital utveckling  
för seniorer

en positiv utveckling av digi-
taliseringens möjligheter är 
Dataföreningen, webb- 
 plats dfs.se
 De flesta av stadens bib-
liotek erbjuder aktiviteter  
för att öka den digitala del-
aktigheten. På Stadsbiblio-
teket finns IT-värdar som ger 
handledning om datorer och 
internet varje vardag 13.30-
17.30. Läs mer på biblioteket.
stockholm.se/it-handledning

Gårdarna får  
granna granar
Liksom tidigare år reser vi 
julgranar på gårdarna se-
nast den 1:a advent, som 
denna gång infaller den 
29 november. Granarna 
placeras på samma plats 
på våra gårdar varje år.
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Arbetet med att göra 
gårdarna fina inför vintern 
fortsätter. Bortstädning av 
löv jobbar vi med under 
hela hösten och nya väx-
ter planteras i krukor och 
rabatter. Trädgårdsmöbler 
ställs ihop och täcks över. 
På grund av den rådande 
pandemin har vi inte kun-
nat komma in på alla går-
dar, men de kommer att få 
en ordentlig skötselinsats 
snarast möjligt. 

Höst- 
fint på 

gårdarna

Levande  
ljus lockar
Hösten är här på riktigt och 
det känns trevligt att tända 
ljus när mörkret omger oss. 
Men var försiktig. Levande 
ljus är en av de vanligaste 
orsakerna till att det börjar 
brinna. Lämna aldrig ljusen 
utan uppsyn. Tänk även på 
hur du placerar ljusen. Se 
upp med fladdrande gardi-
ner eller en bordsduk som 
ligger farligt nära ljus lågan. 
Fler rekommendationer 
finns på webb platsen  
DinSäkerhet.se.


