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Ungdomar jobbar
hos oss
Under juni, juli och augusti
tar vi emot 16 skolungdomar mellan 15 och 17
år som jobbar hos oss
med mark- och trädgårds
arbete. Vi har även en tjej
som avslutade sin utbildning på Kungsholmen
Västra gymnasium i juni
som jobbar på Micasas
kontor i Husby. Hon heter
Aziza och hon är 19 år.
Aziza tycker det är positivt
att Micasa erbjuder sommarjobb till ungdomar.
– Man lär sig något nytt
och man får nya kunskaper som förhoppningsvis
kommer att vara till nytta
i livet. I framtiden vill jag
jobba som advokat. Jag
anser att en del av att vara
människa handlar om att
hjälpa andra. Advokatyrket
handlar mycket om att
hjälpa, och därför siktar jag
på det, säger hon.
Bilden är en genrebild och ungdomarna
på bilden har inget med texten att göra.

Sommar i stan
Efter över ett år av pandemi är vi många som ser fram emot en
sommar i stan och törstar efter upplevelser. Passande nog lockar
sommarstockholm 2021 med en rad aktiviteter och härliga platser
att utforska. Stockholms stad har samlat flera tips på sidan
upplev.stockholm.

Allt anpassat efter riktlinjerna
från Folkhälsomyndigheten,
för naturligtvis ska vi fortsätta
att ta hand om varandra, hålla
avstånd och följa rådanderestriktioner.
Bland tipsen finns Stockholm konsts sommarutställning, promenadvänliga sommargator, glasstafflimålning i
park och kaffeservering utomhus för seniorer.

En annan covid19-anpassad
aktivitet som vi vill påminna
om är den digitala visningen
av årets Vårsalong. Micasa
Fastigheter samarbetar med
Liljevalchs konsthall för att
göra Vårsalongen tillgänglig
för stadens äldre.
Se filmen här: micasa.se/
varsalongen2021.
Glad sommar!
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Felanmälan
under sommaren

www.freepik.com/pikisuperstar

Under semesterveckorna
v.29–32 tar vi emot felanmälningar och andra
ärenden som vanligt, men
vi prioriterar sånt som är
akut. Ärenden som inte
är akuta kan ta lite längre
tid att hantera då många
av våra medarbetare har
semester under dessa
veckor.

Tips vid värmebölja
Sommar, sol och värme är för de flesta av oss positivt och något
vi njuter av. Men vissa somrar blir hettan för påtaglig och inomhusklimatet i lägenheterna blir varmare än normalt.

Vi är på plats
Micasa Fastigheter är
bemannat hela sommaren och receptionens
öppettider är:
Måndag–fredag
kl 8.00–14.00.
Lunchstängt alla dagar
mellan kl 11–12.
Vår kundtjänst når du på
telefon: 08-508 360 01.
Du kan också göra en
felanmälan via e-post på
felanmalan@micasa.se
eller via det digitala
formuläret på micasa.se

Så här kan du göra ditt hem
svalare:
• Dra för mörka/täta gardiner
eller/och dra ned persiennerna under dagen. Genom att
hindra solen från att lysa
rakt in i lägenheten blir det
svalare inne.
• Vädra kvälls- och nattetid
då temperaturen är lägre.
Om det går, skapa ett drag
genom lägenheten.
• Eventuella ventiler i bostaden bör vara öppna.
• Tänk på att datorer och
elapparater alstrar värme.
• Bordsfläkt hemma fungerar
bra för att sänka temperaturen. (OBS! På grund av
covid-19 vill vi råda dig
att inte vistas i gemensamhetsutrymmen med bordsfläktar).

Kom ihåg att dricka mycket
vatten, vara i skuggan när du
är utomhus och ta det lite
lugnare under dagens
varmaste timmar.
Fler tips hittar du på 1177.se
(Vårdguiden) och folkhalso
myndigheten.se

Hyresbladet
tar paus
I augusti gör vi ett
uppehåll med Hyresbladet.
I september kommer
den i brevlådan igen
som vanligt.
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