
Medeltidsmuseet erbjuder en guidad, virtuell tur genom sina utställningar. Det är ett av 
många tips på aktiviteter på nätet.
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Trevliga tips på nätet

och förutsättningar kan du 
förhoppningsvis hitta något 
som passar just dig i dessa 
annorlunda tider. Många akti-
viteter har blivit digitala, allt 
ifrån guidade museiturer till 
spännande föreläsningar och 
filmer.  
 Du hittar tipsen på Stock-
holms stad hemsida: https://
start.stockholm/aktuellt/ 
nyheter/2020/11/seniortips/ 
 Är du inte så datorvan finns 
stöd att få på biblioteket. De 
erbjuder en digital vägled-
ningstjänst bemannad av 
it-värdar och bibliotekarier 
på Stockholms stadsbibliotek 
som heter Digitalhjälp Online. 
Tjänsten vänder sig  till alla 
som behöver grundläggande 
IT- hjälp och vägledning på 
internet: Den riktar sig främst 
till dig som just nu är isolerad 
hemma och inte kan besöka 
ett fysiskt bibliotek. 
 Du hittar Digitalhjälp 
Online på Stadsbibliotekets 
hemsida: https://biblioteket.
stockholm.se   

Nu går vi mot ljusare tider men det kan fortfarande vara en ut-
maning att hitta på saker att göra när vi tillfälligt lever under en 
pandemi. Stockholms stads samlade tips och stöd för dig som är 
senior i Stockholm hoppas vi kan ge dig inspiration.

Vi lever under hårda res-
triktioner för hur vi får leva 
våra sociala liv men det finns 

fortfarande en hel del man 
kan göra för att vara aktiv. 
Oavsett dina intressen, behov 

Inflyttningsklart i Alvik
De nya seniorlägenheterna i Traneberg, i Alvik, är färdiga och  
i mars kan de första hyresgästerna flytta in. Lägenheterna 
byggdes under 2020 i utrymmen som var lågt utnyttjade i  
fastigheten, som nu utvecklats till trivsamma 1–2 rumslägen
heter. Micasa Fastigheter planerar bygga 500–600 senior
lägenheter fram till 2023.
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Så arbetar vi mot  
snö och halka
Nu är det vinter i Stockholm och vi snöröjer och halkbekämpar med 
full kraft vid våra fastigheter. Trots våra insatser är det stor risk för 
halka när temperaturerna kryper ner under noll – ta det försiktigt!

Vi arbetar kontinuerligt med plogning och halkbekämpning, till 
exempel genom att sanda trappor, entréer och gårdar samt konti-
nuerligt ploga.
 Använd gärna reflexer och broddar när det är mörkt och halt 
utomhus. 
 Upptäcker du brister i snö-
röjningen kring våra fastig-
heter, ring gärna Micasas 
kundtjänst på 08-508 360 01 
eller skicka e-post till  
felan malan@micasa.se. 
 För fel och brister på stadens 
gator och torg, eller istappar 
och risk för takras, ring  
08-651 00 00 eller gör en  
felanmälan via stadens app – 
Tyck till. 
 Du kan också skicka in din 
felanmälan eller synpunkt via 
webben i stadens e-tjänst 
https://etjanst.stockholm.se/
tycktill/ eller genom att ringa 
telefon 08-651 00 00.
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Grattis till er  
som vann
Vi gratulerar vinnarna i 
korsordstävlingen i Trivsel 
nr 2 2020:

Mats, Marianne och 
Kerstin, som får varsin 
blomstercheck med  
posten.

Öppettider i  
receptionen
Med anledning av covid19 
stänger Micasas reception 
kl 14.00 varje dag från 1 
januari 2021, tillsvidare.  
Vi har stängt för lunch  
kl 11.00–12.00.

Rökfri  
zon
I allmänna  
utrymmen,  
som exempel 
vis trappuppgångar och  
entréer, är det inte tillåtet 
att röka. Vänligen respek
tera förbudet.


