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Demokratin 100 år

Nelly Thüring ger  
namn åt trädgård

Bosse Ringholm och Gunnar Kempe höll i invigningsceremonin. Foto: Peter Lydén

Rösträttskämpen Nelly Thüring har fått en trädgård uppkallad 
efter sig på Handelsvägen 170 i Enskede. Det är vårt bidrag till 
100-årsjubileet av demokratin i Sverige.

– Med namngivningen av 
trädgården vill Micasa hedra 
minnet av demokratikämpen 

och rösträttspionjären Nelly 
Thüring, säger Gunnar  
Kempe, fastighetsstrateg på 

Micasa Fastigheter. Nelly var 
en av Sveriges fem första riks-
dagskvinnor.

I samarbete med verksam-
heten på Enskede nya service-
hus höll Micasa en enkel men 
hjärtlig ceremoni den 26 aug- 
usti, som även direktsändes 
via Facebook. Initiativtagare 
till projektet är Bosse Ring-
holm, mångårig Enskedebo  
och riksdagsman med stort 
intresse för demokratifrågor. 
Han har under en tid för- 
djupat sig i Thürings liv och 
gärning och uppmärksammade 
Micasa på att demokratikäm-
pen bodde sina sista levnadsår 
på äldreboendet på Handels-
vägen 170, mellan åren 1963 
och 1972. 

Läs mer:

Nelly Thürings trädgård invigd:  
micasa.se 

Demokratin 100 år:  
regeringen.se

Ny driftleverantör i ditt hus
Vi har nyligen gått ut med in-
formation om ny driftleverantör, 
både med brev och med anslag 
i porten. Du kommer därför att 
möta ny personal när vi hjälper 
dig med något i din lägenhet 
eller i fastigheten. 

Behöver du felanmäla gör du 
det på samma sätt som tidigare, 
antingen på vår webbplats  
micasa.se, eller 
telefon 08-508 360 01  
eller e-post  
felanmalan@micasa.se

Håll koll  
på plånboken
Se till att inte lämna peng-
ar och plånbok obevakade 
och var vaksam om okända 
personer rör sig i trapphuset. 
Det har hänt att hyresgäster 
drabbats av ficktjuvar.
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Boenden för bin

Uppe på kullen vid Hammarbyhöjdens seniorlägenheter finns ett stort  
insektspalats med ängsyta runt. Nu är ytan klippt inför hösten.

Vi investerar i ängsytor och 
insektshotell i våra trädgår-
dar. Det bidrar till Stockholms 
stads och Micasas arbete med 
att skapa ett långsiktigt håll-
bart samhälle. Hoppas du fått 
njuta av fjärilar, fåglar, bin 
och humlor i sommar. På lilla 
bilden kan man se att bina 
använt vissa av gångarna i  

insektshotellet för ägglägg-
ning och sedan täckt för.
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Fortsätt håll avstånd 
när restriktionerna 
tas bort

Folkhälsomyndigheten 
bedömer att de allmänna 
råden om allas ansvar att 
förhindra smitta av covid-19 
kan tas bort den 29 sep-
tember. Men det är fortsatt 
viktigt att hålla avstånd  
och särskilt i kontakten  
med personer som inte  
är vaccinerade. 

Micasa arbetar sedan i våras 
med att ta emot och åtgärda 
samtliga felanmälningar och 
beställningar enligt ordinarie 
rutiner och prioriteringar. 
Vi fortsätter dock att följa 
Folkhälsomyndighetens råd, 
har dialog med verksam-
heter och hyresgäster samt 
använder munskydd och 
annan skyddsutrustning  
vid behov.

Så får du rätt temperatur inomhus
När vädret slår om och höst- 
kylan kommer kan tempera- 
turen inomhus tillfälligt bli 
ojämn. Detta beror på en  
fördröjning i värmesystemet. 

För att få rätt värme i lägenhet- 
en måste både elementen och 
ventilationen fungera. Termo- 
staten är elementets ”hjärna”.  
Den mäter hur varmt det är i 
rummet och hur mycket värme 
elementet ska ge. 

Kom ihåg att elementet kan 
vara kallt även om det är  

exempelvis 22 grader i rum-
met. Håll fritt framför och 
runtom termostaten. Täck inte 
för termostaten med gardiner, 
och placera inte lampor, tv  
eller liknande nära termo- 
staten. Ställ inte soffor eller 
fåtöljer framför elementet. 

Om du ändå upplever att det är 
kallt i lägenheten kan du mäta 
temperaturen genom att place-
ra en termometer en meter in 
i rummet från fönstret och en 
meter upp från golvet.

Om termometern visar under 
18 grader gör du en felanmä-
lan till vår kundtjänst på  
tel. 08-508 360 01.
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