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De ettriga bananflugorna 
älskar socker och förökar sig 
snabbt. Men det är enkelt att 
få bort flugorna om de fått 
fäste i ditt hem.
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Bananflugan är inte något 
skadedjur, men är otrevliga 
att ha flygandes i hemmet och 
de kan bli väldigt många om 
man inte hindrar dem i tid. Så 
här gillrar du en flugfälla:

Öppettider i påsk Vid akuta fel, när vår kundtjänst håller 
stängt, kopplas du till vår jourfirma.  
Akuta fel kan till exempel vara vatten-
läcka, översvämning, hisstopp eller ström-
avbrott. Telefonnummer till kundtjänst/ 
felanmälan: 08-508 360 01. 

Glad påsk! Önskar Micasa Fastigheter

Häll upp saft eller ättika i en 
skål och toppa med någon droppe  
diskmedel som bryter ytspän
ningen, sedan är det bara att 
vänta. Flugorna drar sig mot det 
söta och och blir kvar i skålen. 

Några tips på förebyggande 
åtgärder mot bananflugor:

• Håll fruktskålen fri från 
övermogen frukt. 

• Rengör returflaskor och lik
nande och förvara dem slutet 
i exempelvis plastsäckar. 

• Låt inte disk ligga för länge 
i diskhon och ta bort matres
ter från diskhon direkt. 

• Lägg ett lock över soporna 
eller släng sopor med frukt 
och matrester varje dag. Om 
fastigheten du bor i erbjuder 
källsortering ska du försluta 
kärlet till matavfallspåsen 
tills det är dags att tömma den.

• Rengör diskhon och golv
brunn med grov borste och 
diskmedel, för att bli av med 
ägg och larver. 

Källa: anticimex.com 

Under påsken har kontoret 
ändrade öppettider. På skär- 
torsdagen 1 april håller vi öppet  
till klockan 13.00. Under lång- 
fredagen 2 april och annandag påsk  
måndag 5 april är kontoret stängt. 
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Spärra bort tappad 
bricka
Vi vill påminna om att det är 
viktigt att spärra din nyckel-
bricka om du tappar bort den 
eller inte längre vet var den 
finns. Ring hellre och spärra 
en gång för mycket och ta 
sedan bort spärren om/när 
brickan hittas. Anmäl för- 
lorad bricka till kundtjänst:  
tel 08-508 360 01.
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Anmäla skadedjur?
Om du misstänker vägglöss, 
råttor eller andra skadedjur i 
fastigheten, kontakta alltid vår 
fela nmälan på telefon:  
08-508 360 01 eller e-post: 
felanmalan@micasa.se  
(vi tar ärendet vidare till vår 
samarbetspartner, Anticimex).

Vårens  
trädgårds-
arbete
Under vårvintern 
passar vi på att beskära 
buskar i delar av vårt fastig-
hetsbestånd, en tredjedel av 
fastigheterna ska hinnas med. 
I början av april, om vädret är 
tillräckligt milt, planteras  
vårblommor. Murgröna, Tusen-
sköna, Penséer och Starrgräs 
smyckar vårens planteringar.

Så här års kan det tillfälligt bli ojämn temperatur inomhus. 
Det beror på att det alltid finns en fördröjning i värmesystem 
som märks särskilt på våren och hösten när vädret varierar 
mycket. Men du kan själv påverka temperaturen i lägenheten.

Utomhusklimatet  
påverkar värmen inne

Så här fungerar det:

• För att få rätt värme i  
lägenheten måste både 
elementen och ventila tionen 
fungera.

• Termostaten är elementets 
”hjärna”.  Termostaten mä
ter hur varmt det är i rum
met och hur mycket värme 
elementet ska ge. 

• Kom ihåg att elementet 
kan vara kallt även om det 
är exempelvis 22 grader i 
rummet. 

• Mät värmen korrekt. Om du 
har en termometer, sätt den 
mitt på en innervägg (en 
vägg mellan två rum). 

• Håll fritt framför elementen.
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Förra året anslöt vi oss  
till initiativet Rättvist  
byggande. Tillsammans 
med fastighetsbolag ägda 
av Stockholms stad arbetar  
vi för schyssta arbets
villkor och mot brottslighet 
i byggbranschen. Nu sätter 
vi upp skyltar vid de bygg
arbetsplatser som omfattas 
av Rättvist byggande. 

Vad betyder 
skyltarna?

Entrén till bygget av nya senior-
lägenheter i Hjorthagen. 

Läs mer på  
micasa.se om  

hyresgästinformation/
inomhus temperatur

Fo
to

: L
in

ne
a 

M
oo

re


