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Nya mattor i våra entréer
Nu byter vi ut samtliga entrémattor i våra fastigheter. Samarbetspartner 
är mattspecialisten Elis som ansvarar för att mattorna byts ut och  
tvättas och ger ett allmänt vårdat intryck i entréerna till våra hus. 

– Det blir ett fint lyft för våra entréer 
som vi hoppas att våra hyresgäster 
och de som besöker fastigheten ska 
uppskatta, säger Miguel Riffo,  
biträdande driftschef. 

Micasa arbetar fortlöpande med  
förbättringsarbeten och entré-
erna har ett särskilt fokus  
i år. Att det ska vara 
rent och snyggt i  
gemensamhetsytor-
na i husen är också 
något som Micasas 
hyresgäster sätter 
stort värde på. Detta 
enligt den årliga hyres-
gästenkäten AktivBo. 

Enligt överenskommelsen med 
Elis sker mattbytet varannan 
vecka vintertid och under  
sommaren var fjärde vecka.  
Ett viktigt kriterium för  
Micasas, och Stockholms stads,  

val av samarbets partner är att Elis 
arbetar efter en cirkulär affärsmodell 
och har tydliga miljö- och klimatmål. 

– Vårt miljöarbete är viktigt och ett 
av våra mål är att Micasas fastig-

heter ska ha en god inomhusmiljö. 
Investeringen i nya mattor 

är därmed en del i detta, 
säger Miguel.

Miguel Riffo. Foto: Lena Videgren.
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Se Vårsalongen hemifrån
Är du nyfiken på Vårsalongen men har svårt att ta dig till Liljevalchs? 
Sedan 2014 driver Liljevalchs tillsammans med oss på Micasa Fastigheter  
ett tillgänglighetsprojekt som gör det möjligt att se ett urval av konst-
verken på film. 

”Vårsalongen är en av våra mest välbesökta utställningar och bjuder på 
en härlig mix av uttryck och material. Vi vill givetvis att även de som 
inte kan ta sig hit ut till Djurgården ska få chansen att ta del av denna 
konstfest.” säger Mårten Castenfors, konsthallschef.

”Vi är stolta över det unika samarbetet med Liljevalchs.  
Vi har förstått att det är ett uppskattat inslag för våra 
hyresgäster och som fastighetsägare är det tillfredställ-
ande att kunna bidra med meningsfulla upplevelser i 
vardagen och bidra till ökad livskvalitet”, säger Monica 
Slama, chef och konstansvarig Micasa Fastigheter.

Se den filmade guidningen på micasa.se eller youtube/
Micasa Fastigheter M
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http://micasa.se


Enklare att nå oss 
Nu når du oss via 08-508 360 01 oavsett 
ärende. Med ett telefonnummer istället 
för flera blir det enklare att kontakta oss 
och du får svar på dina frågor snabbare.

En flervalsmeny blir uppläst när du 
ringer och du gör ditt val med knapp-
arna i telefonen,  till exempel frågor till 
våra bostadsförvaltare, om hyresavin 
eller för att göra en felanmälan. 

En felanmälan kan även göras digitalt 
via formuläret på micasa.se/felanmalan

Foto: Lieselotte van der Meijs/Stockholms stad 

Nu blir det  
enklare att  

kontakta oss.

http://micasa.se/felanmalan


Grattis till er  
som vann
Vi gratulerar vinnarna av 
korsordstävlingen i Trivsel 
nr 2 2021 som fått varsin 
blomstercheck med posten. 
Grattis till Karl i Bromma, 
Ronny i Älvsjö och dag-
verksamheten Gamla  
Starbogården i Vällingby.

 
Lyssna  
på podd 

Ny säsong av podden  
Stockholm växer. Det  

senaste avsnittet handlar  
om hur vi kan minska  

utsläppen av växthusgaser  
och anpassa staden till 
klimatförändring arnas  

effekter. Podden finns på  
iTunes, Acast och i  
andra poddspelare  

på nätet.

Nu i mars får du som bor i våra senior-
lägenheter enkäten AktivBo i brevlådan.  
Vi ser fram emot dina svar eftersom de 
är till stor hjälp för oss i vårt utvecklings-
arbete. Enkäten ger insikter om vilka 
förbättringsåtgärder som behöver göras 
i fastigheten, men också om sådant som 
redan fungerar bra. Vi behöver dina svar 
senast den 20 april. Tack för din hjälp.

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

Din chans  
att vara med  
och påverka!

http://micasa.se
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