
Äldre allt mer digitala 

Hyresbladet
MAJ 2021Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Nordkapsgatan 3, Box 1298, 164 29 Kista I Telefon: 08-508 360 00 I Kundtjänst: 08-508 360 01 I www.micasa.se

Fo
to

: P
ix

ab
ay

/p
as

ja
10

00

Personer som är 76 år eller äldre har börjat använda internet 
mer frekvent eller testat eller börjat använda internet mer  
frekvent, som en följd av pandemin. Det visar rapporten  
Svenskarna och internet.

Många äldre har tagit klivet 
ut på nätet och börjat använda 
sociala medier mer än tidigare, 
e-handlat och haft video samtal 
med släktingar och vänner. 
Av de internetanvändare 
som är 76 år eller äldre har 
7 av 10 nyttjat någon digital 
vårdtjänst. Rapporten, som 
ges ut av Internetstiftelsen, 
visar också att de äldre känner 
sig mer sociala av den ökade 
skärmtiden, och att de överlag 
är positivt inställda till digita-
liseringens möjligheter. 

Läs mer på  
svenskarnaochinternet.se 

Hur har det varit för dig, har 
du använt Internet för första 
gången eller testat någon 
digital tjänst det senaste året? 
Vi vill gärna göra en artikel om 
hur våra hyresgäster använder 
Internet. 

Hör av dig till oss och berätta: 
kommunikation@micasa.se 

Om du hellre vill skriva brev: 
Micasa Fastigheter,  
Kommunikation, box 1298,  
164 29 Kista. 

Bekräfta gärna i brevet att  
vi får intervjua dig om din  
digitala erfarenhet.

Vänligen mata  
ej fåglarna
Det är inte tillåtet att mata 
duvor och andra fåglar 
från fönster, balkonger 
eller uteplatser. Ej heller 
att lägga ut brödsmulor 
och frön på gården. Fågel
maten drar till sig möss, 
råttor och andra skadedjur 
som i sin tur kan skapa 
stora problem för alla som 
bor i fastigheten. Tack för 
din förståelse!

Dina svar är viktiga
I början av maj fick du 
som bor i våra senior
lägenheter enkäten  
AktivBo i brevlådan.  
Vi ser fram emot dina 
svar – de är till stor hjälp 
för oss i vårt utvecklings
arbete. Tack för din hjälp.



Öppettider under  
Kristihimmelsfärdshelgen
Onsdag 12 maj har vi öppet till  kl.13.  
På torsdag 13 maj och fredag 14 maj är det  
stängt för Kristihimmelfärdshelgen. Vid akuta  
fel när kundtjänst har stängt kopplas du  
som vanligt till vår jourfirma för felanmälan. 
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Ny restaurang i Rio
En ny restaurang har öppnat i vår 
fastighet Rio på Sandhamnsgatan 6 på 
Gärdet. Krogen heter 580 kvm mat och 
bar och utlovar bra mat och bra råvaror 
i trevlig miljö. Det är öppet varje vardag 
för lunch och middagsgäster.

Det har blivit en kär och upp-
skattad tradition att Micasa 
Fastigheter filmar den årliga 
Vårsalongen i samarbete med 
Liljevalchs konsthall. I år 
medverkar hyresgäster från 
våra senior lägenheter i Tanto 
på Söder malm med ett konst-
verk, vilket gör samarbetet 
ännu mer aktuellt. Mårten 
Castenfors, chef för Liljevalchs, 
berättar kort om verket i en 
film som du hittar på micasa.
se. Vi hoppas få en intervju 

Se Vårsalongens konst hemifrån
med Tantos konstgrupp i 
sommarnumret av tidningen 
Trivsel. 

En guidad tur 
Den guidade versionen av 
Vårsalongen 2021 finns till-
gänglig på nätet för alla som 
inte har möjlighet att besöka 
Liljevalchs konsthall. Mårten 
guidar tittarna och berättar 
om några av de 323 konst-
verken. Årets jury består av 
fotografen och konstnären 

Jens Assur, konstnären Petra 
Hultman samt Mårten  
Casten fors som juryns ord-
förande. De hade ett tufft jobb 
med att välja bland de 4 093 
verk från hela landet som 
skickats in. 

Du kan se filmen på:  
micasa.se/for-hyresgaster/
varsalongen2021 
Läs mer:  
liljevalchs.se/utstallningar/
varsalongen-2021
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Konstnärerna har inspirerats av Josabeth Sjöbergs akvarell, berättar Mårten Castenfors.


