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Polismyndigheten varnar för bedrägerier kring 
vaccinationer. Det är många som vill vaccinera 
sig mot covid-19 och det utnyttjar bedragare. Po-
lisen får varje vecka in anmälningar om bedrä-
geriförsök. Bedragarna är påhittiga och de hittar 
ständigt nya sätt att luras på. 

Tänk på följande om någon tar kontakt med dig 
angående vaccination:
• Det är gratis att vaccinera sig. Om någon vill ta 

betalt så handlar det om bedrägeri.
• Vårdpersonal ringer aldrig upp för att be dig 

identifiera dig via bankdosa eller bankid.

Om någon tar oväntad kontakt med dig,  
tänk på att:
• Logga inte in
• Lämna inte ut siffror
• Lägg på luren

Om du drabbas, kontakta din bank om att du 
kan ha blivit utsatt för bedrägeri. Polisanmäl 
och ta gärna hjälp av dina anhöriga. 

Läs mer på polisen.se

Viktigt med  
hemförsäkring
En hemförsäkring ger dig ett  
grundskydd för bostaden. Man kan 
få ekonomisk hjälp om olyckan är  
framme eller efter inbrott. Du kan få ersättning  
för dina saker (lösöret) om de blir stulna i ett inbrott 
eller förstörs i en brand eller vid vattenskada. 

Läs mer på konsumenternas.se

Vi städar in våren
Gator och gårdar kring våra fastig-
heter sopas rena från sand senast 
den sista april. När all sand är borta 
och gårdarna är städade tvättar vi 
trädgårdsmöblerna och ställer ut 
dem. Våren kan komma!
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Varning för bedrägerier kring vaccination Nu är det många som vill vaccinera sig mot covid -19 och det utnyttjar bedragare. Varje vecka får polisen in  anmälningar om bedrägeriförsök, som ofta sker via telefon. Bedragarna hittar hela tiden nya tillvägagångssätt som de anpassar efter omvärlden, men det finns två saker du ska komma ihåg om någon tar kontakt med dig angående vaccination: 
1. Det kostar ingenting att vaccinera sig. Om någon vill ha betalt handlar det om bedrägeri. 
2. Ingen från vården kommer oväntat att ringa upp och be dig identifiera dig med din bankdosa eller bank-id, oavsett anledning.  

Gör så här om någon tar oväntad kontakt med dig Det kan vara svårt att genomskåda bedragare, särskilt om de har personlig information om dig. De kan verka trovärdiga och påstår ofta att det är bråttom för att vi ska bli stressade och ta felaktiga beslut. Om någon tar oväntad kontakt med dig: 

 Logga inte in 
 Lämna inte ut siffror 
 Lägg på luren 

 
Fundera gärna i förväg på hur just du ska agera om någon oväntat ringer dig och vill att du ska logga in eller lämna ut siffror. 

Om du drabbas 
Kontakta din bank direkt om du kan ha blivit utsatt för bedrägeri. Polisanmäl och ta hjälp av människor i din närhet. Ring 112 vid pågående brott. Ring 114 14 om det inte är akut.  

Läs mer på polisen.se 
Prata gärna med andra om vad du har läst så hjälps vi åt att stoppa de här brotten. Läs mer om olika typer av bedrägerier på polisen.se/bedrageri 
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användarvänliga som möjligt, 
säger Kicki Kullberg-Durén, 
kommunika tions ansvarig.
 Mina Sidor ska vara ett 
levande verktyg som utveck-
las kontinuerligt till nytta för 
våra hyresgäster. Vi plane-

Mina sidor lanseras i vår

rar att lägga till fler tjänster 
fram över. Vi räknar med att 
lan sera ”Mina sidor” under  
senare delen av våren. Vi 
återkommer med mer infor-
mation när det närmar sig 
lansering.
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Micasa Fastigheter medverkade vid Allmän-
nyttans digitala seminarieserie i mars på temat 
”Framtidssäkert boende – bra bostäder för äldre”. 
 Madeleine Elmquist, utemiljöansvarig,  
föreläste och hennes punkt handlade om  
Micasa Fastigheters koncept kring ute-
miljö och det utemiljöprogram som vi 
jobbar utifrån.
  – Det finns ingenting som gör att en 
utemiljö inte kan vara hållbar och drift-
effektiv samtidigt som den är trygg,  
trivsam och tillgänglig, säger Madeleine. 

Läs mer om vår utemiljö på micasa.se

Micasa om utemiljön

På gården till fastighet Filen på Horns-
gatan, som ligger på Södermalm, 
står skulpturen Haren av konstnären 
Bianca Maria Barmen.

Vi arbetar med att förenkla 
för dig som hyresgäst. Senare i 
vår kan vi erbjuda den digitala 
tjänsten ”Mina sidor” där du 
kan logga in och ta del av oli-
ka e-tjänster. Det blir möjligt 
att se hyresavier, göra felan-
mälan och följa ärendets gång 
och ändra kontaktuppgifter. 
 – Vi arbetar intensivt med 
att skapa en bra och använd-
bar tjänst. Vi låter bland  
annat personer med olika 
vana av webben testa funk-
tionerna för att de ska bli så 

Madeleine Elmquist
Foto: Olof Holdar

Fo
to

: O
lo

f H
ol

d
ar

Du kan exempelvis följa ärendet i en 
felanmälan på Mina sidor. Snart kan 

du logga in på  
”Mina sidor” och  

ta del av olika  
e-tjänster.


