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Solceller på kontorets tak
Sedan april finns en solcellsanläggning på taket till vårt huvudkontor  
i Husby. Målet med att producera förnybar el lokalt är att minska  
fastighetens koldioxidutsläpp och att elkostnaden blir lägre.

På taket finns 130 solpaneler på 
totalt 240 kvadratmeter. Beräknad 
elproduktion är 48 600 kWh/år.

Det gör att Micasa inte behöver  
köpa in lika mycket el för att klara  
kontorets elbehov som är cirka  
130–140 000 kWh/år. Men solpanel
erna gör inte bara att elräkningen 
blir lägre. Mängden koldioxidutsläpp 
(Co2) minskar också.

– Investeringen i solcellsanlägg
ningen är ett led i vår satsning på 
egenproducerad energi, och det gör 
att vi kan minska Co2 med 25 ton  
per år, säger William Olofsson, 
energi ingenjör på Micasa.

Solcellsanläggningar finns redan mon
terade på flera av fastigheterna inom 
Micasas bestånd, och fler planeras.

Micasa fastigheter, liksom andra  
verksamheter och bolag inom  
Stockholms stad, bidrar på olika  
sätt till genomförandet av stadens 

miljöprogram utifrån den strateg 
iska handlings planen för energi  
och klimatarbetet för Stockholm,  
”Färdplan för fossilbrän slefritt  
Stockholm 2050”. Läs mer på  
Stockholms stads webbplats  
start.stockholm.

Foto: Lena Videgren

https://start.stockholm


Mina sidor  
förenklar för dig
Förra våren lanserade vi den digitala 
tjänsten ”Mina sidor” där du som 
hyresgäst kan logga in och ta del av 
olika etjänster. Det är till exempel 
möjligt att se hyresavier, göra fel
anmälan och följa ärendets gång och 
ändra kontaktuppgifter. Mina sidor 
utvecklas fortlöpande med målet att 
förenkla och skapa mervärde för dig 
som hyresgäst. Fler tjänster kommer 
att läggas till framöver.

Fo
to

: S
to

ck
ho

lm
s 

st
ad

/L
ie

se
lo

tte
 v

an
 d

er
 M

ei
js



Vänligen  
mata inte fåglar
Det är inte tillåtet att mata duvor och 
andra fåglar från fönster, balkonger 
eller uteplatser. Inte heller att lägga 
ut brödsmulor och frön på gården. 
Fågelmaten drar till sig möss, råttor 
och andra skadedjur som i sin tur kan 
skapa stora problem för alla som bor  
i fastigheten. Tack för din förståelse.

Hur du loggar in på Mina sidor
Gå till vår webbplats, micasa.se  
och klicka på genvägsknappen  
Mina sidor.

På inloggningssidan behöver du fylla 
i både användarnamn och lösenord. 
Användarnamnet är ditt person
nummer. För att få ett lösenord  
behöver du klicka på knappen ”Glömt 
mitt lösenord”. Då kommer du till en 
sida som förklarar hur du ska göra. 

Ditt lösenord administreras av bolag
ets fastighetssystem som generar ett 
lösenord. Lösenordet skickas till din 
epostadress.

Om du saknar en registrerad epost
adress hos oss så hjälper vi dig.  
Kontakta vår kundtjänst.

Du kan läsa mer på micasa.se

http://micasa.se
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Öppettider  
under vårens 
storhelger
Onsdag 25 maj har vi öppet till  
kl.13. På torsdag 26 maj och  
fredag 27 maj är det stängt för  
Kristihimmelfärdshelgen. 

Måndag den 6 juni är det stängt  
för nationaldagsfirande.

Vid akuta fel när kundtjänst inte  
har öppet ringer du som vanligt  
till 08508 360 01 och kopplas till  
vår jourfirma.

Rekordmånga 
enkätsvar
I år har över 70 procent medverkat i 
hyresgästenkäten som vi skickar ut i 
samarbete med AktivBo. Det är fler 
än någonsin tidigare. Information 
om resultatet, och hur vi använder 
underlaget i vårt utvecklingsarbete, 
återkommer vi till framöver. Tack  
för din medverkan!
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