
En utställning om 
vårt uppdrag i staden
Känner du till Stockholmsrummet som ligger vid Sergels torg?  
I Stockholmsrummet berättar Stockholms stad om hur och varför 
staden växer och utvecklas. I höst, med start i september, har vi på 
Micasa Fastigheter en utställning om vår verksamhet och uppdrag.

Stockholmsrummet är en utställning 
med olika teman för att berätta för 
Stockholmare, turister och andra 
intresserade om projekt och satsning
ar på stadsutveckling. Detta för att 
skapa förståelse och väcka nyfikenhet 
kring möjligheter och utmaningar för 
det växande Stockholm. 

Under september, oktober och novem
ber ställer vi ut för att berätta om bo
lagets verksamhet, som fastighetsäga
re och utvecklare av Stockholm stads 
olika former av bostäder för äldre och 
för grupper prioriterade av staden. 

– I Stockholmsrummet får vi möjlig
het att berätta om vårt unika uppdrag 
inom Stockholms stad. Genom utställ
ningen vill vi ge besökarna en känsla 

av hur det kan vara att bo hos oss, 
säger Camilla Petersson, kommunika
tionsansvarig på Micasa.
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En första kontakt  
med arbetslivet
Fem gymnasieungdomar jobbade hos 
oss under några veckor i sommar.  
De kavlade upp ärmarna för att  
hjälpa till med våra trädgårdar. 

Grön stad, en av våra upphandlade 
markfirmor, arbetsledde ungdomar
na ute på fältet. 

– Jag tycker att det har varit läro
rikt. Vi har fått skyffla, kratta och 
vattna, säger Tilde 17 år. Hon får 
medhåll av både Kerstin 15 år och 
Sami, 16 år. 

Ungdomarna planterade och utförde 
även lite svårare uppgifter, som att 
klippa buskar och plantera blommor. 

– Det var skönt att få jobba utomhus 
och arbetsuppgifterna var lagom ut
manande, säger Jonathan 17 år.

Micasa, liksom andra verksamhe
ter inom Stockholms stad, erbjuder 
skolungdomar feriearbete. Det är en 
del av vårt samhällsengagemang att 
ge unga stockholmare en första rad 
i sitt cv och en första kontakt med 
arbetslivet.



2022. Samtliga lägenheter har öppen 
planlösning med sovalkov och balkong. 

Under invigningen visade Östermalms  
stadsdelsförvaltning även sina lokal
er där de under hösten öppnar ett 
aktivitetscenter. Vi fick även höra 
konstnären Hans Andersson berätta 
om sin nyskapade konst som tagits 
fram för de boende i Hjorthagens 
seniorbostäder.

Hjorthagens seniorbostäder invigda
Den 29 augusti invigdes Hjorthagens 
seniorbostäder på Artemisgatan 2 
med mingel, ballonger och band
klippning.

Intresset för invigningen var stort och 
ett 60tal gäster var på plats för att 
höra Erik Slottner (Kd), äldreborgar
råd i Stockholms stad och Andrea 
Hedin (M), ordförande Östermalms 
stadsdelsnämnd invignings tala.  
Moderator under förmiddagen var  
Michaela Hollis (Kd), styrelseord
förande Micasa Fastigheter.

Erik Slottner talade om vikten av att 
Stockholms stad kan erbjuda olika 
former av bostäder för äldre med
borgare i takt med att behovet av 
äldrebostäder ökar.

Hjorthagens seniorbostäder är om
byggda, ljusa hyreslägenheter i hjärtat  
av Hjorthagen som färdigställts under  

Michaela Hollis:

”Ett av Micasas viktigaste uppdrag 
är att erbjuda stadens äldre trygga 
och hållbara bostäder i tillgängliga 
miljöer. De nyligen färdigställda 
seniorbostäderna i Hjorthagen är 
ett utmärkt exempel.”

Från vänster Andrea Hedin, Erik Slottner, Michaela Hollis. Erik Slottner och Andrea Hedin klipper band. Foto: Peter Lydén.
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Hjälp med det digitala 
Det kan vara komplicerat att skicka sms och epost 
och använda Mobilt BankID och andra digitala 
tjänster, men hjälp finns att få. Stadsdelsförvalt
ningarna erbjuder dig som är senior i Stockholm 
digital fixartjänst för enklare itfrågor.

Läs mer på senior.stockholm/hjalpivardagen/ 
digitalfixartjanst/

Korsordsvinnare Trivsel
Vi gratulerar vinnarna av korsordstävlingen i  
Trivsel nr 1 2022 som fått varsin blomstercheck  
med posten. Grattis till Ronny i Älvsjö och Ester  
och Bengt, som båda bor i Hägersten.

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: Sara von Essen Wallin  •  Redaktör: Lena Videgren
Produktion: Detail Produktionsbyrå  •  Tryck: SIB-Tryck
Micasa Fastigheter i Stockholm AB ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB
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