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Sommarblommorna 
gör entré
I slutet av juni byts vårens blommor ut mot sommarblommor i krukor.
Varje år planteras tusentals blommor ut till gårdarna efter säsong.

– Våra markentreprenörer planterar 
ut cirka 30 000 plantor i år för vårt 
sommarblomsprogram, säger Marie 
Öckert, trädgårdsförvaltare. 

Sommarblomsprogrammet har ett 
urval av blomsorter och färger som 
byts ut varje år med tre års intervall 
innan det börjar om igen från år ett. 
Sommarblommorna 2022 innehåller 
en mix av petunior, dahlior, blåsalvia 
och njurvinda. 

– Under åren har vi fått byta ut en  
del av sorter om det inte fungerar av 
vissa orsaker. Ibland kan det bero på 
att växterna utsätts för ohyra eller 
inte passar ihop storleksmässigt, 
säger Marie. 

Micasa bidrar till den biologiska 
mångfalden i Stockholm genom att 
tänka på valet av växter och genom 
att skapa små ytor med ängsmark för 
bin och fjärilar. Några ängar finns 
redan och det planeras nya vid fler 
fastigheter.
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Sommar, sol och värme är skönt, men 
vissa somrar blir hettan för påtaglig 
och inomhusklimatet i lägenheterna 
blir varmare än normalt. Så här kan 
du hålla dig sval:

• Dra för mörka, täta gardiner eller 
dra ned persiennerna under dagen  
så att solen hindras från att skina  
in i lägenheten hela dagen.

• Vädra kvälls- och nattetid då tem-
peraturen är lägre. Om det går, 
skapa ett drag genom lägenheten.

• Eventuella ventiler i bostaden bör 
vara öppna.

• Tänk på att datorer och elapparat- 
er alstrar värme.

• Bordsfläkt hemma fungerar bra  
för att sänka temperaturen.

• 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  
folkhalsomyndigheten.se

Håll dig sval i sommar

http://folkhalsomyndigheten.se


Ny webbplats
för seniorer
Senior i Stockholm heter webbplatsen  
som Stockholms stad tagit fram för  
att inspirera och informera om det  
varierade utbudet som staden erbjuder  
dig som är 65 år och äldre.

Här hittar du bland annat  
träffpunkter och mötesplatser,  
seniorrabatter, information  
om seniorbostäder och ett  
kalendarium med senioraktiviteter. 

Webbplatsen har adressen  
senior.stockholm



Vi är på plats
I sommar är vi färre som jobbar  
men vi har öppet alla dagar:

Måndag–onsdag 8–16,  
torsdag–fredag 8–14.  
Lunchstängt alla dagar mellan 11–12.

Vår kundtjänst når du på telefon:  
08-508 360 01. Du kan också göra  
en felanmälan via Mina sidor, e-post  
till felanmalan@micasa.se eller via  
det digitala formuläret på micasa.se

Dripp, dropp
Tänk på grannen i våningen  
under dig när du vattnar balkong- 
blommorna. Fat under en kruka  
hindrar vattnet från att rinna över.

Hyresbladet 
tar paus
I augusti gör vi ett uppehåll med  
Hyresbladet. I september kör vi  
igång igen.

Felanmälan  
under sommaren
Felanmälningar som görs under 
semesterveckorna 28–32 kan ta lite 
längre tid att hantera eftersom det 
är semestertider. Det är färre antal 
medarbetare på plats. Akuta ärenden 
prioriteras.

Hyresbladet ges ut av Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Nordkapsgatan 3, Box 1298, 164 29 Kista, Telefon 08-508 360 00  •  micasa.se 
Ansvarig utgivare: Monica Slama  •  Redaktör: Lena Videgren
Produktion: Detail Produktionsbyrå  •  Tryck: SIB-Tryck
Micasa Fastigheter i Stockholm AB ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB
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