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Populärt besök av praktikant
Några dagar i månaden kommer hunden Nisse till Rioträffen, ett aktivitetscenter som drivs av Östermalms stadsdelsförvaltning i våra lokaler
på Sandhamsgatan.
- Det är mycket uppskattat av våra
gäster när Nisse hälsar på, säger
Karin Keiser, verksamhetsansvarig
på Rioträffen. Det ger en härlig
känsla att få umgås med en kärleksfull vovve en stund.
- Nisse går utbildning för att bli en så
kallad besökshund. Under året praktiserar han och hans matte några dagar
varje månad hos oss, säger Karin.
Rioträffen är en av många träff
punkter för seniorer i staden. Här
kan du träffa andra för att umgås
och delta i gemensamma aktiviteter
som är kostnadsfria och någon föranmälan behövs oftast inte. I kaféet
erbjuds fikabröd till självkostnadspris. Du som är hyresgäst hos
Micasa känner säkert till att
stadens aktivitetscenter huserar
i den fastighet du bor i, eller
någonstans i närheten. Läs mer:
start.kultur.stockholm.se
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Nisse är en Bichon Havanais och han
blir tre år i maj. Snart är han färdigutbildad terapi- och besökshund.

Våra nybyggda seniorbostäder
i Hjorthagen
Till sommaren är 61 nya seniorbostäder på Artemisgatan i kvarteret
Drevkarlen klara för inflyttning.
Redan nu i vår är bostäderna tillgängliga på Bostadsförmedlingen
i Stockholm.

har generösa ytor, samtliga utrustade med tvättmaskin och tumlare.
I bottenplanet finns mötesplats för
stadsdelens äldre, ett aktivitetscenter
som drivs av Östermalms stadsdelsförvaltning.

– Vi välkomnar de första hyresgäst
erna nu i sommar till våra nybyggda
1:or och 2:or i Hjorthagen, säger
Malin Olsson, bostadsförvaltare
på Micasa.

Hjorthagen är en del av Nationalstadsparken och kvarteret är omgivet av vatten och naturmark med
gångavstånd till service och butiker.
Granne med lägenheterna är Hjorthagskyrkan och tunnelbanan ligger
på gångavstånd, cirka 400 meter bort.

Seniorlägenheterna är ljusa och
moderna med sovalkov, stora fönster
ytor och välplanerade kök. Balkongerna har trallgolv och badrummen

Läs mer på micasa.se

Vi städar in våren
Gator och gårdar kring våra fastigheter sopas rena från sand senast den
sista april. När all sand är borta och
gårdarna är städade tvättar vi trädgårdsmöblerna och ställer ut dem.
Plantering av vårblommor pågår
fram till påsk. Våren kan komma!

Ny leverantör
av lås- och
passersystem

AktivBo
– dina svar
senast 20 april

Under våren byter Micasa leverantör för service och underhåll av lås-,
passersystem och automatiska dörr
öppnare i fastigheterna. Företaget
Certego kommer att ta över arbetet
i alla våra fastigheter från och med
den 4 maj och ersätter vår tidigare
leverantör Finlarm. Felanmälan
sker som tidigare till Micasas
kundtjänst 08-508 360 01.

I mars fick du som bor i våra
seniorbostäder enkäten AktivBo i
brevlådan. Vi tar tacksamt emot
dina svar senast den 20 april. Din
medverkan är till stor hjälp för oss
i vårt utvecklingsarbete. Tack för
ditt deltagande!

Öppettider i påsk
Under påsken har kontoret ändrade öppettider.
På skärtorsdagen 14 april håller vi öppet till klockan
13.00. Under långfredagen 15 april och annandag
påsk, måndag 18 april, är kontoret stängt.
Vid akuta fel, när vår kundtjänst håller stängt,
kopplas du till vår jourfirma. Akuta fel kan
till exempel vara vattenläcka, översvämning,
hisstopp eller strömavbrott. Telefonnummer
till kundtjänst/felanmälan: 08-508 360 01.
Glad påsk! Önskar Micasa Fastigheter

Vi får många
frågor…

Behöver du prata
med någon?

...med anledning av händelserna i
Ukraina. Vi hänvisar dessa frågor
till Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB). De har ansvar
för att stödja samhällets beredskap
för olyckor, kriser och civilt försvar.
På deras webbplats msb.se finns
bland annat information om viktigt
meddelande till allmänheten (VMA),
skyddsrum och en karta över skyddsrummen. Ta gärna del av informa
tionen som finns där om du har
frågor som gäller detta.

I vissa skeden i livet drabbas vi alla
av oro av olika skäl, eller har närstående som behöver stöd i samband
med kris eller allvarlig händelse.
Röda Korset, Svenska kyrkan,
Jourhavande medmänniska och
Mind erbjuder samtalsstöd. Du som
är 65 år eller äldre och behöver någon
att prata med kan även kontakta
Äldrelinjen som hjälper till att lotsa
dig rätt via telefon: 020-22 22 33.
De har öppet på vardagar klockan
8–19 och på helger klockan 10–16.

Du kan även kontakta MSB:s
kundtjänst via telefon: 0771-240 240.
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