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Arbetet med att skapa ett nytt och 
annorlunda fastighetsbolag har 
kommit långt. Micasa Fastigheter 
fortsätter arbetet för att nå visionen 
– Ett boende att se fram emot – ge-
nom ett aktivt utvecklingsarbete. Ett 
samarbete med KTH Syd har inletts, 
seminarieserien Seniorboende 2030 
planeras och planeringen av visnings-
lägenheten är i full gång.

År 2008 har varit ett år som till 
stor del har handlat om planering 
inför de kommande åren. Invente-
ringen av det eftersatta underhållet 
har färdigställts. Alla fastigheter har 
inventerats för energisparprojektet 
och tillgänglighetsinventeringen har 
slutförts. Dessutom har trygghets-
besiktningen påbörjats och arbetet 
med att mäta upp alla fastigheter har 
påbörjats. Därutöver har arbetet med 
att kvalitetssäkra informationen i 
vårt fastighetssystem Fasad fortsatt.

Eftersatt underhåll
Totalt finns ett underhållsbehov om 
ca 1,7 miljarder kronor exkl moms, 
för att återställa fastigheterna i ett 
funktionellt skick. Det handlar om 
värme och ventilation, vatten och 
avlopp, el, fasader, tak, hissar, fönster 
och balkonger.

Mot denna bakgrund har styrelsen 
fattat beslut om en underhållstrategi 
som innebär att bolaget kommer att 
prioritera åtgärder som är myndig-
hetskrav, säkerhetsåtgärder eller 
som minskar energi- och driftkost-
naderna. Det som också lyfts fram i 
strategin är att alla åtgärder skall 
samordnas. Åtgärderna skall inte 
störa hyresgästerna mer än absolut 
nödvändigt.

Underhållet har varit eftersatt 
under många år. Kostnaderna för 
reparationer och akuta fel har varit 
långt större än nödvändigt. Det är 
därför glädjande att bolaget under 
2009 kan inleda arbetet med att åt-
gärda många av de brister som finns 
i fastigheterna och återskapa kvalite-
ten. Därmed kommer också bolagets 
driftkostnader att minska under de 
kommande åren, vilket kommer sta-
den och andra hyresgäster tillgodo.

Minskad energianvändning 
för en bättre miljö
Micasa Fastigheter skall ligga i 
framkant i miljöarbetet, bl a genom 
att minska energianvändningen i 
fastigheterna. Under året har en 
kartläggning av energisparåtgärder 
i alla fastigheter genomförts.  Inven-
teringen visade att det är möjligt att 
spara ca 30 procent av kostnaderna 
för el och värme eller ca 30 miljoner 
kronor per år (jmf 2007) från och med 
år 2012.

Samtidigt ger det en besparing 
på 3 142 ton koldioxid per år, vilket 
motsvarar den årliga upptagningsför-
mågan av 223 421 träd eller de årliga 
utsläppen från 7 663 bilar. 

De åtgärder som kommer att ske är 
främst:
• Ventilation, byte till luftbehand-

lingsaggregat med högre effekt
• Utbyte av styr och övervakning för 

driftoptimering
• Införande av behovsstyrning av 

belysning i trapphus och andra 
allmänna utrymmen

• Byte av tryckreglerade pumpar
• Tilläggsisolering av vindar
• Vattenbesparingsåtgärder
• Installation av bergvärmepumpar 

Under 2009 kommer bolaget också 
undersöka möjligheterna att använda 
solvärme och vindkraft som energi-
källa i våra fastigheter.

Bolaget har fortsatt arbetet för att 
under 2010 eller 2011 bli miljöcerti-
fierade. För att nå dit krävs inte bara 
en lägre energiförbrukning, utan ett 
engagemang från alla i bolaget.

En attraktiv och  
tillgänglig utemiljö
Många av bolagets hyresgäster kom-
mer inte längre bort från bostaden 
än den närmaste utemiljön/gården. 
För Micasa Fastigheter är det därför 
extra angeläget att utforma gårdar 
och parker på ett sådant sätt att de 
stimulerar till ökad utevistelse och 
därigenom ökar livslusten, förbättrar 
hälsan och stimulerar till gemenskap 
och aktiviteter.  

Under 2008 har bolaget utarbetat 
ett gestaltningsprogram för den yttre 
miljön. Den yttre miljön skall vara 
trygg, hälsofrämjande, tillgänglig och 
orienterbar. 

Under 2009 kommer två gårdar 
– Riddarsporren 21 och Filen 4 – byg-
gas om enligt det nya programmet. 
De nya miljöerna skall ge de boende 
upplevelser, aktivitet, variation samt 
en teknisk standard där markbelägg-
ning, möbler, belysning och annan 
utrustning underlättar utevistelse. 

Seniorboendet
Intresset för seniorboendet är fortsatt 
stort och det är inga svårigheter att 
hyra ut de lägenheter som blir lediga.  
Arbetet med att bygga om tidigare 
servicehuslägenheter till seniorbo-
endestandard har fortsatt, om än 
i mindre omfattning under 2008. 
Under 2009 planeras renovering av 
över 70 lägenheter. Därmed kommer 
400 av bolagets 740 seniorlägenheter 
att vara helt ombyggda. Under 2009 
kommer närvaron av egen personal 
att öka under själva ombyggnadspe-
rioden. Genom att skapa olika aktivi-
teter i huset under byggperioden kan 
störningarna under ombyggnadspe-
rioden minska.

Boråden i de olika seniorboendena 
har varit aktiva och bolaget försöker 
på olika sätt medverka till att öka 
aktiviteten och gemenskapen mellan 
de boende i fastigheterna.

Studentlägenheter
I stället för att fastigheter står 
tomma i avvaktan på kommande 
renoveringar eller omstruktureringar 
kan de relativt enkelt göras om till 
tillfälligt studentboende. Det är 
kostnadseffektivt för staden och ett 
långsiktigt, hållbart sätt att utnyttja 
fastighetsbeståndet. 

På mycket kort tid omvandlade 
Micasa Fastigheter 194 tomma ser-
vicelägenheter till studentboende. En 
större del av lägenheterna hyrdes ut 
före årsskiftet.

VD har ordet
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En attraktiv arbetsgivare
Bolaget har växt mycket på kort tid. 
Omsättningen har ökat från 250 mil-
joner kronor till nästan 900 miljoner 
kronor. Antalet fastigheter har på 
fem år ökat från 20 till 130. 

Antalet anställda har ökat från 
nio anställda våren 2004 till knappt 
70 vid senaste årsskiftet. Sedan juni 
2004 har bolaget rekryterat över 40 
personer. Den genomsnittliga anställ-
ningstiden är under tre år. Detta ger 
förutsättningar att tänka nytt och 
annorlunda. För att bygga en orga-
nisation anpassad för de uppgifter 
som bolaget har att sköta krävs en 
engagerad och aktiv personal. Det 
krävs också kunskap. Bolaget har 
haft och har en ambitiös kompetens-
utvecklingsplan. All personal har fått 
minst fyra dagars utbildning under 
året. Friskvårdsprogrammet är också 
mycket ambitiöst, vilket resulterat i 
en fortsatt mycket låg sjukfrånvaro, 
2,51 procent.

Utvecklingen av organisationen 
kommer att fortsätta. Bolagets ar-
betsformer, arbetsverktyg, it-system, 
arbetsprocesser etc skall fortsätta 
utvecklas och förändras för att bättre 
möta våra hyresgästers krav och 
önskemål.

Gott betyg från  
våra hyresgäster
Våra hyresgäster trivs med Micasa 
Fastigheter som hyresvärd. Bland 
bostadshyresgästerna var det 87,7 
procent som uppgav att de trivs i 
fastigheten och 96,5 i sin lägenhet. 
Hyresgästerna anser dessutom att 
det är lätt att få kontakt med bolaget.

Kommunikationen och informatio-
nen får höga betyg. Särskilt glädjande 
är det att reparatörernas arbete får 
höga betyg. Hela 97 procent tycker att 
deras bemötande är bra eller mycket 
bra.

Utveckling
En av Micasa Fastigheters uppgifter 
är att medverka i utvecklandet av 
boendet. Under 2009 kommer en rad 
olika aktiviteter för att förverkliga 
detta. I mitten av mars 2009 inleds 
seminarieserien  Seniorboendet – vi-
sion 2030. Seminarieserien syftar till 
att skapa framtidens seniorboende 
och skall ligga till grund för bolagets 
framtida om- eller nybyggnad av 
senior boende. 

I samarbete med KTH Syd i Ha-
ninge inleds ett forskningsarbete 
kring vård- och omsorgsboende. En 
doktorand kommer att anställas av 
Micasa Fastigheter – som i sam-
arbete med KTH Syd skall forska 
kring hur boendet kan utvecklas, t ex 
badrum och kök, för att öka den boen-
des rörlighet, men även hur miljön för 
dem som arbetar i vård- och omsorgs-
boendet kan förbättras.

Det är glädjande att intresset för 
Micasa Fastigheter ökar. Det är ett 
kvitto på att det som hittills gjorts 
är riktigt. Utvecklingsarbetet måste 
fortsätta för att bolaget och Stock-
holms stad i framtiden skall kunna 
erbjuda attraktiva och goda bostäder 
för äldre och funktionshindrade i 
Stockholm – ett boende att se fram 
emot.

Anders Nordstrand 
VD

En attraktiv utemiljö.

Säkerhet och trygghet med egen låsbricka.

Nyrustad lägenhet i Ceremoniens studentboende.
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Tryggare och nöjdare kunder
2008 i backspegeln. I verksamheten möter Micasa Fastigheter främst fyra målgrupper: 
Stockholms stads verksamheter, företag som hyr lokaler, personer som hyr bostäder samt  
privata vårdgivare. För att ta reda på vad dessa grupper tycker om att vara hyresgäster hos  
Micasa Fastigheter genomfördes en hyresgästundersökning under våren. 

Resultatet var både ris och ros.  Kontakterna med Micasa Fastigheter och dess entreprenörer 
upplevs mycket positivt. Även trivseln är hög. På minussidan finns bland annat de allmänna  
lokalerna. Nöjdkundindex (NKI) ökade 2008 till 81 procent (78 procent). 

Micasa Fastigheters arbete med att öka tryggheten och tillgängligheten fortsatte. Inventeringar 
av till exempel utemiljö och trapphus låg till grund för en mängd åtgärder under året  –  
bland annat kontrastmarkerade trappsteg, nyinstallerade ramper och dörröppnare. Under  
året trygghetsinventerades ungefär hälften av fastigheterna, medan 98 procent tillgänglighets-
inventerades.

För Micasa Fastigheters seniorboende erbjuds en attraktiv tillvalslista med produkter/ 
lösningar som skapar ytterligare trygghet och säkerhet i hemmet. Ökad trygghet och trivsel  
skapas också via boråd. Under året bildades ytterligare ett antal boråd i Micasas fastigheter. 
Idag finns boråd i de flesta fastigheter med seniorbostäder.

Kommunens mål
stockholm ska vara en attraktiv, 
trygg och växande stad för boende, 
företagande och besök

Micasa Fastigheters mål
Fortsätta genomföra ombyggna-
der och upprustningar av befintligt 
bestånd

tillhandahålla välskötta och trygga 
bostäder för stadens äldre och för 
personer med funktionshinder 

50 procent av fastigheterna ska 
trygghetsinventeras – 100 procent 
av fastigheterna ska tillgänglighets-
inventeras 

nöjdkundindex ska öka till  
79 procent 

Micasas Fastigheters resultat
Micasa Fastigheter har under 2008 
fortsatt om- och tillbyggnaden av 
stadens vård- och omsorgsboende 
till moderna, tillgängliga och trygga 
bostäder

cirka 50 procent av fastigheterna har 
trygghetsinventerats 
(10% föregående år)

98 procent har tillgänglighets-
inventerats (65%)

nöjdkundindex har ökat till  
81 procent (78%)
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Tillgänglighet och gemenskap i fokus
Tillgänglighet är ett prioriterat 
område hos Micasa Fastigheter. 
Nästan samtliga fastigheter är 
tillgänglighetsinventerade och 
upptäckta fel har börjat åtgärdas. 
Möjlighet till gemenskap är också 
viktigt. Micasa Fastigheter stöttar 
boråd och skapar trivsamma  
gemensamhetslokaler.

upprättad upplevs den däremot som 
mycket god. Lokalhyresgästerna 
upplever att bemötandet från Mi-
casa Fastigheter är mycket bra (95,5 
procent). Lika positivt är bemötandet i 
felanmälan (92,7) och växel (97,4).

Kunder
Bolagets kunder tycker att det är lätt 
att få kontakt; 86 procent tycker att 
det går bra att komma fram på tele-
fon, 83 procent att det går bra att ta 
kontakt personligen och slutligen 88 
procent som anser att det är lätt att 
få tag i rätt person. Bemötandet vid 
senaste kontakten tycker hela 96,8 
procent var bra. Informationen från 
Micasa Fastigheter upplevs också 
positivt. 91,5 procent är nöjda med 
den löpande informationen och 97,8 
är nöjda med informationen på hem-
sidan.

Något färre än förra året, 78,8 
jämfört med 88,4 procent, känner 
att de blir väl omhändertagna som 
kund. De allmänna lokalerna upplevs 
attraktiva av endast 65,7 procent. 
Däremot är trivseln med Micasa 
Fastigheter till 90,1 procent bra eller 
mycket bra.

Glada deltagare under en bakdag på Pilträdets terapiavdelning.
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Ris och ros i 2008 års  
hyresgästundersökning
Under våren genomförde bolaget en 
hyresgästundersökning bland lokal- 
och bostadshyresgäster (exklusive 
Sveaborg som tillkom i beståndet vid 
årsskiftet) samt kunder. Svarsprocen-
ten var 52,4, 69,9 samt 48,6 procent. 
Totalt svarade 616 personer på under-
sökningen. Generellt visar resultaten 
att hyresgäster och kunder upplever 
kontakterna med Micasa Fastigheter 
och dess entreprenörer som mycket 
positiva och trivseln är hög. Utemiljö 
och allmänna lokaler liksom möjlig-
heten att få igenom önskemål upplevs 
mindre positivt.

Lokaler
Lokalhyresgästerna trivs. 93,4 procent 
trivs med fastigheten och 94,6 med 
Micasa Fastigheter. Båda siffrorna är 
en mindre ökning jämfört med förra 
året. Micasa Fastigheter upplevs som 
svåra att komma i kontakt med och 
siffrorna har sjunkit från föregående 
år. Det är svårt att få reda på vem 
som ska avhjälpa fel och få bekräftelse 
på utfört arbete. När väl kontakt är 
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Bostäder
Bland bostadshyresgäster var det 
87,7 procent som uppgav att de trivs 
i fastigheten och 96,5 i sin lägenhet. 
Micasa Fastigheter trivs man med till 
89,8 procent. Hyresgäster anser att 
det är lätt att få kontakt med bolaget. 
88,7 procent anser att det går bra att 
ringa och 93 procent att det går bra 
att besöka bolaget.

65,6 procent anser att det går lätt 
att få åtgärder vidtagna till följd av 
synpunkter. Det är en ökning från 
förra årets 59,1 procent.

All typ av kommunikation får höga 
betyg. Bemötandet från reparatören 
anser hela 97 procent är bra eller 
mycket bra. Informationen vid under-
håll i fastigheten tycker 83 procent är 
bra eller mycket bra. En ökning med 
drygt 8 procent jämfört med förra 
året. 91,6 procent gillar Hyresbladet, 
91,6 gillar Trivsel och 88,1 procent av 
hyresgästerna är nöjda med webb-
tjänsten.

De allra sämsta betygen får städ-
ning i soprum/miljöstuga och tillsyn i 
källare och på vindar.

I genomsnitt anser 78,8 procent 
att det är prisvärt att bo hos Micasa 
Fastigheter men den siffran varierar 
givetvis beroende på område.

Uthyrningsgrad lokaler
Vid årsskiftet 2008/2009 har uthyr-
ningsgraden av lokaler ökat något 
och är 95,4 procent, jämfört med 95 
procent oktober 2008. Vissa lokaler är 
under ombyggnad och inte medräk-
nade eftersom det finns långtgående 
planer för dessa. Beräk nings grunden 
för total uthyrningsbar area för sjuk-
hem har minskat, eftersom tidigare 
sjukhem i stor utsträckning har 
byggts om till gruppbostäder. Total 
uthyrbar lokalarea har ökat. Anled-
ningen är bland annat att tidigare 
bostads area har hyrts ut till privata 
vårdaktörer och klassas då såsom 
lokalarea. Dessutom förvärvade Mi-
casa fastigheten Vårdhemmet 2 vid 
årsskiftet.

Trygghet och tillgänglighet
I trygghetsprojektet för 2008 var 
målet att inventera 50 procent av 
fastighets beståndet. Under året har 
ca 50 procent inventerats. Det som 
besiktats är skymmande buskage, 
skadegörelse, nedskräpning, ojämn-
heter i markbeläggning, belysning 
m m. Åtgärder påbörjades 2008 och 
under 2009 ska 25 procent av de in-
venterade bristerna vara åtgärdade.

I tillgänglighetsprojektet för 2008 

var målet att tillgänglighetsinventera 
100 procent av fastighetsbeståndet. 
Resultatet blev 98 procent beroende 
på att de återstående fastigheterna är 
under ombyggnad eller projektering. I 
projektet har fastigheternas allmän-
na utrymmen och tillfarter besiktats. 
För att uppnå en förbättrad till-
gänglighet har åtgärder genomförts 
i form av anpassningar i den yttre 
miljön och allmänna utrymmen t ex 
trapphus och gemensamhetslokaler. 
Åtgärder som genomförts under 2008 
är kontrastmarkering av översta och 
nedersta trappstegen och dörrslags-
markeringar. Vidare har ledstänger 
förlängts, dörröppnare samt ramper 
till uteplatser installerats.

Genomförda inventeringar och 
påbörjade åtgärder har delats upp 
i tre utfall där ”utfall ett” betyder 
akuta åtgärder, ”utfall två” innebär 
åtgärder som utförs inom ett år samt 
”utfall tre” där åtgärder vidtas vid 
större projekt och ombyggnader. Se 
tabell sid 13.

Som ett led i att klassificera bygg-
nader utifrån tillgänglighets aspekten 
har ett klassificeringssystem liknan-
de SHR:s hotellklassificering tagits 
fram. Informationen kommer att läg-
gas ut på bolagets webbplats. Skyltar 
med symboler avseende klassifice-
ringen kommer att placeras utanför 
fastigheterna.

Intern bokö för  
seniorboende
Boende i Micasa Fastigheters senior-
bostäder har vid ett flertal tillfällen 
framfört önskemål om att få flytta 
inom Micasa Fastigheters fastighets-
bestånd. Med anledning av detta 
har en intern bokö för seniorboende 
upprättats. Information om kön har 
skickats till samtliga seniorboende. 
 

En attraktiv tillvalslista 
Micasa Fastigheter har för avsikt 
att kunna erbjuda hyresgäster i 
seniorboende möjlighet att välja till 
extra utrustning i sina bostäder. En 
förteckning över ett antal produkter 
för tillval har därför sammanställts. 
Speciellt sker fokusering på produk-
ter som kan skapa ytterligare trygg-
het och säkerhet i hemmet. I sam-
band med årets hyresförhandlingar 
med Hyresgästföreningen har par-
terna enats om principerna för hur 
tillvalen skall beräknas samt påverka 
hyresnivån. 

Exempel på produkter som in-
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går i tillvalslistan är olika typer av 
köksutrustning så som spisar, hällar 
samt fläkt, bänkbelysning, kyl/frys 
och även anslutning till va/el/avlopp 
för diskmaskin. I badrum omfattar 
listan handdukstork, termostats-
blandare samt möjlighet att ansluta 
tvättmaskin. Det finns också ett 
antal trygghetsprodukter att välja 
mellan såsom säkerhetsdörr, tittöga 
i lägenhetsdörr, balkongnät, minnes-
hjälpsystem m m. 

Hyresgästmöten
För att skaffa en bra och naturlig 
kontakt med lokalhyresgästerna ge-
nomförs husmöten två till tre gånger 
per år. Det skapar möjlighet till dis-

kussion om vardagliga problem men 
även åtgärder på längre sikt. 

Kontakt med boenden i senior-
lägenheter sker oftast via Boråden 
genom årsmöten eller genom vanliga 
månadsmöten. 

Borådens arbete  
och aktiviteter 2008
I fastigheter med seniorbostäder är 
målsättningen att det skall finnas ett 
s k boråd. Tanken är att borådet skall 
fungera som en länk mellan Micasa 
Fastigheter och de boende, gällande 
generella frågor avseende hyresgäs-
ternas boende samt fastigheten i 
stort. Under år 2008 har ytterligare 
boråd bildats, och nu finns boråd i det 
flesta fastigheter som har seniorbo-
städer. Målsättningen med boråden 

är även att de ska ta tillvara de boen-
des intressen och bidra till aktiviteter 
och skapa gemenskap. 

I Micasa Fastigheters seniorbo-
städer har boråden under år 2008 
organiserat ett flertal uppskattade 
aktiviter, t ex:

Malsätra, Skärholmen
• trivselkvällar med kaffe eller mat

• sångkvällar

• Lucia- och julfest med underhåll-
ning och levande musik

Riddarsporren, Norrmalm
• festligheter i samband med mid-

sommar, Lucia och jul

• planerar bridgeklubb

En populär aktivitet i Hässelby friskvårdscentrum är träning i gymet.
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Ålderfördelning  
hos Micasa Fastigheter

(enligt befolkningsstatistik från scB 081231)

Snittåldern för bostadshyresgästerna hos micasa 
Fastigheter är 76,4 år, medan den för  Stockholms 
kommun som helhet är 38,8 år.  antalet studentbo
städer hos micasa Fastigheter ökade under år 
2008, vilket kan bidragit till att snittåldern har mins
kat från förra årets 78,4 år.

Fördelningen mellan könen är 67 procent kvinnor 
och 33 procent män. 

i åldersgruppen 0–66 år är männen i majoritet, 
men över 66 år ökar andelen kvinnor markant. 

över 60 procent av de boende hos micasa Fastig
heter har flyttat till bolaget från en tidigare hyres
rättsbostad.

Mälteriet, Reimersholme 
• matlagningskurs

• akvarellmålning

• inrett gymlokal och skapat aktivi-
teter i gymmet

• organiserad stavgång

• snickeriverksamhet

Rio, Gärdet 
• deltagit i möten avseende inred-

ning av nyskapad gemensamhets-
lokal

• deltagit i möten inför kommande 
ombyggnad

Förmedling av  
studentbostäder
Under år 2008 ökade antalet student-
bostäder från 38 till 236 stycken, var-
för behovet av mer formaliserade ru-
tiner blev påtagliga. Fakta och regler 
för studentbostäder sammanställdes 
både på svenska och engelska. Kö-
system för att hantera förmedlingen 
upprättades och förbättring av hante-
ring av kösystemet har pågått. I pla-
nerna ligger att avveckla den interna 
kön och överföra förmedlingen av 
lägenheter till Bostadsförmedlingen. 
I fastigheterna Ceremonien och Kas-
tanjen, där totalt 164 studentbostäder 
har iordningsställts under år 2008, 
skall större ombyggnad ske senare. 

I de nyligen tillskapade studentbo-

städerna vid Kastanjen är efterfrå-
gan god. I Ceremonien däremot har 
efterfrågan inte varit lika stor. Bo-
laget har kontakt med KTH om att 
skapa gästforskar lägenheter i Cere-
monien.

Trycksaker och information 
till hyresgäster
Trivsel
Trivsel är en tidning som produceras 
med ett enda mål: Trivsel.  Tanken 
med tidningen är att skänka en 
stunds förströelse, väcka minnen och 
inspirera till aktivitet. Den vänder 
sig till samtliga boende i Micasa 
Fastig heter, till samarbetspartners 
och till avdelningarna i den omsorgs-

Organiserad stavgång är en av aktiviteterna i Reimersholmes seniorboende.
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verksamhet som bedrivs i bolagets fastig-
heter.

Tidningen har nöjda läsare. Över 90 
procent har tyckt tidningen varit bra 
eller mycket bra sedan starten. I år blev 
resultatet 90,8 nöjda eller mycket nöjda.

Trivsel ges ut två gånger per år – till 
midsommar och till jul. Målet med tid-
ningen är enbart att underhålla, vid 
två tidpunkter på året då det är lätt att 
känna sig ensam. Tidningarna går att 
ladda ned i pdf-format på Micasa Fastig-
heters webbsida, www.micasa.se.

”Micasa Fastigheter informerar”
”Micasa Fastigheter informerar” heter 
det nyhetsbrev till hyresgästerna som 
distribueras tillsammans med hyres-
avierna, elva gånger per år. Nyhetsbrevet 
brukar uppmärksamma fastigheternas 
olika verksamheter samt presentera ny-
heter från bolaget.

Novelltävling bland hyresgästerna
Under året utlyste Micasa Fastigheter en 
novelltävling bland hyresgästerna. Sju 
deltagare lämnade sammanlagt elva bi-
drag. Det vinnande bidraget publicerades 
i sommarnumret av Trivsel.

Seniormässor
Micasa Fastigheter deltog under hösten 
2008 i två seniormässor, Det nya livet 
som ägde rum under tre dagar till sjöss 
samt Senior08 i Globen. Det nya livet 
lockade drygt 1 000 seniorer var och en 
av de tre dagarna och Senior08 besöktes 
av cirka 16 000 seniorer. 

Hyresgästerna får information i form av ett nyhetsbrev elva gånger om året och förströelse i form av Trivsel två gånger.
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Uthyrningsläget per uthyrningstyp för lokaler
December 2008

Uthyrningstyp Antal outhyrda Total area Outhyrd area Uthyrd area i % av totala arean

Kontor 15 23600 2038 91,4

lager 20 12662 3153 75,1

Sjukhem 2 44339 6080 86,3

övrigt 10 297020 6189 97,9

TOTAL 47 377621 17460 95,4

 antal Färdiga

Utfall 1    163    61 37 %

Utfall 2    632    73 12 %

Utfall 3    358    10   3 %

Totalt 1 153  144 13 %

Nöjdkundindex – Aktiv Bo
Årsmålet för nöjdkundindex var 79 procent men hamnade på 81 procent.

Statistik Micasa Fastigheters hyresgäster 2008

Åtgärder till följd av
tillgänglighetsinventeringar

Antal felanmälningar per fastighet

Antalet felanmälningar varierar stort mellan fastigheterna. Underhållsbehovet i många av fastigheterna är en av orsakerna.

Andel svar från Stockholms stads verksamheter 
som under 2008 anser att olika faktorer/funktioner 
fungerar mycket bra, ganska bra eller inte så bra 
respektive dåligt. Resultaten jämförs med 2007. 
(Källa AktivBo)

Andel hyresgäster och seniorhyresgäster som under 
2008 anser att olika faktorer/funktioner fungerar 
mycket bra, ganska bra eller inte så bra respek-
tive dåligt. Resultaten jämförs med 2007. (Källa 
AktivBo)

Nöjdkundindex under 2005-2008
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Utfall 1 är akuta åtgärder, utfall 2 är åtgärder som 
utförs inom ett år och utfall 3 betyder att åtgärder 
utförs i samband med andra större projekt eller 
ombyggnader.
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Upprustning och utveckling gör 
boendet tryggare och säkrare
2008 i backspegeln. Micasa Fastigheter förvaltar 875 000 kvm vård- och omsorgsfastigheter. 
Löpande underhåll, upprustning och utveckling av beståndet är en förutsättning för att hålla 
kvaliteten – och göra boendet tryggt och säkert. Exempel på åtgärder som genomfördes 2008 var 
upprustning av allmänna utrymmen, underhåll av hissar och förbättrad ventilation. En kart-
läggning av energisparåtgärder i alla fastigheter genomfördes också under året. 

2008 tillkom en ny funktion inom Micasa – fastighetsutveckling. Syftet är att bygga nätverk 
med privata entreprenörer inom omsorgsbranschen samt hitta samarbeten med framtida  
affärspartners. Micasa Fastigheter påbörjade även projektet ”Senior 2030” för att utveckla  
framtidens seniorboende.

Under året genomfördes projektering och ombyggnader av ca 30 fastigheter. Enligt en undersök-
ning är intresset stort för seniorboende bland äldre stockholmare. I gruppen 50-65 år anger 65 
procent att de kan tänka sig att flytta till ett seniorboende. 

Ett speciellt projekt, ”Trygg utevistelse vid äldreboenden”, arbetade fram ett gestaltnings-
program för gårdar. Programmet, som finansieras av Hjälpmedelsinstitutet, är ett hjälpmedel 
för att skapa trygga och tillgängliga gårdar vid upprustning/nybyggnad av äldreboenden.

Kommunens mål
stockholm ska vara en attraktiv, 
trygg och växande stad för boende, 
företagande och besök

stockholmarna ska erbjudas ökad 
valfrihet och mångfald

Kvaliteten inom stadens omsorgs-
verksamheter ska öka – trygghet, 
värdighet och valfrihet ska prägla 
omsorgen

Micasa Fastigheters mål
Utarbeta en underhållsstrategi

Utreda förutsättningar för nyproduk-
tion av seniorbostäder

Fortsatt inventering av befintliga 
fastigheter för eventuell nyproduk-
tion av bostäder/omsorgsboende i 
direkt anslutning till bolagets nu-
varande fastigheter

Utveckla koncept tillsammans med 
verksamheten och leverantörer och 
andra intressenter

Möjliggöra för etniska och andra 
intressegrupper att skapa gemen-
samma boenden

Micasas Fastigheters resultat
en underhållsstrategi för det efter-
satta underhållet har tagits fram 
under året

en undersökning för att ta reda på in-
tresset för seniorbostäder har genom-
förts. I den nya funktionen avseende 
fastighetsutveckling  
pågår arbete med utveckla fastighets-
beståndet samt att anpassa bestån-
det efter stadens behov av omsorgs-
platser

ett program för gårdar har tagits fram 
genom projektet ”trygg ute vistelse 
vid äldreboenden”

en projektplan för utveckling av  
koncept för det framtida senior-
boendet har utarbetats

Påbörjad projektplanering för en vis-
ningslägenhet

Mångfalden har ökat genom att 
etniska och andra intressegrupper 
bereds möjlighet att tillskapa  
boenden inom beståndet
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Varje fastighet ska nå sin fulla potential
Ett antal projekt är igång för att 
skapa bästa möjliga fastighets
bestånd. Varje fastighet ska ha en 
plan för underhåll, utveckling,  
utemiljö och energiåtgång.

Givetvis har den verksamhets-
planering som pågått inom stads-
delsförvalt ningarna beaktats, 
efter som de kan välja att flytta eller 
lägga ned verksamheter. Behovet av 
enskilda underhållsinsatser på ett 
objekt kan då falla bort, eller så kan 
det finnas skäl att samplanera insat-
ser när lokalerna ändå är tomställda 
under en period.

I samband med större ombygg-
nader har även stora åtgärder inom 
underhållet genomförts. Detta för 
att minimera störningstillfällen för 
hyresgästerna. I dessa fall har under-
hållet oftast omfattat upprustning av 
allmänna utrymmen såsom dagrum, 
avdelningskök, korridorer, entréer 
och trapphallar. 

Micasa Fastigheter har köpt in 
och installerat ett system för plane-
rat underhåll och det har fyllts på 
med fastighetsdata från Fasad samt 
data ur en samman ställning från ett 
konsultbolag över alla åtgärder som 
behöver göras i bolagets fastigheter i 
framtiden. Driftsättning och utbild-
ning sker under 2009.

Pågående och genomförda 
projekt
Underhållsstrategi
Underhållsprojekt har bedrivits 
inom flera avdelningar inom bolaget. 
Investeringsprojekt inom teknikav-
delningen, löpande underhåll inom 
respektive region samt det eftersatta 
underhållet genom en projektgrupp 
inom VD-staben.

Prioriterade områden för regio-
nerna under 2008 har varit säkerhet, 
trygghet och tillgänglighet.

All den inventeringsinforma-
tion som togs fram i samband med 
underhålls inventerings projektet har 
gett stöd för prioriteringar för det sed-
vanliga löpande underhållet. 

Det löpande underhållet har haft 
karaktären av att vidmakthålla och 
säkerställa befintliga funktioner. 
Stora delar av åtgärderna har bestått 
i att göra boendet tryggt och säkert 
samt tillgängligt för hyresgästerna. 
Utifrån de myndighetskrav som finns 
har många åtgärder genomförts vad 
gäller ventilation, underhåll av his-
sar, förbättrad arbetsmiljö m m.

Riddarsporrens seniorboende har en populär gemensamhetslokal som utnyttjas flitigt.
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Fastighetsutveckling
Fastighetsutveckling är en funktion 
inom företaget som tillkom under slu-
tet av 2008. Avsikten är framförallt 
att titta långsiktigt på fastighetsin-
nehavet och dess utvecklingsmöj-
ligheter. Detta för att bättre kunna 
möta det ändrade behovet för staden 
och dess verksamheter, men även att 
finna nya användningsområden och 
hyresgäster för fastigheter som kan 
komma att ligga i träda i avvaktan 
på behovsökningen av omsorgsplatser 
efter 2015–2022.

Fastighetsutvecklingen kommer 
även att innefatta att bygga nätverk 
med privata entreprenörer inom 
omsorgsbranschen samt att lokalisera 
och skapa ett samarbete med nya 
framtida affärspartners. Dessutom 
kommer en nära kontakt med dagens 
externa hyresgäster inom omsorgs-
branschen bibehållas.

Micasa Fastigheter arbetar även 
med att skapa en intressebank med 
olika privata vårdgivare, så att bo-
laget snabbt kan komma i kontakt 
med intressenter na när det uppstår 
vakanser i fastighetsbeståndet.

Det ökade antalet externa hyresin-
tressenter kräver mer kännedom om 
marknadslägen och hyresvillkoren 
samt större erfarenhet i förhand-
lingsteknik.

Facilities Services
Under 2008 startade Micasa Fastig-
heter ett utredningsarbete om Fa-
cilities Services (FS) tjänster. Detta 
arbete har sin utgångspunkt i att 
marknaden för Micasa Fastigheter 
har förändrats de senaste åren och 
kommer att förändras i en allt snab-
bare takt. Förutom Stockholms stad 
är det numera andra aktörer som hyr 
vård- och omsorgslokaler av Micasa 
Fastigheter. Micasa Fastigheter har i 
dialog med kunder diskuterat möjlig-
heter att förädla tjänster inom bola-
get. I konceptet ingår utöver lokalhy-
ran att kunna erbjuda servicetjänster 
av olika slag. Fasticon och Nomad 
har i uppdrag att tillsammans med 
Micasa Fastigheter se över ett antal 
boendeprocesser genom en förstudie. 
Förstudien kommer sedan ligga till 
grund för vilka servicetjänster som 
ska erbjudas till privata och kom-
munala vårdgivare samt hyresgäster 
i en nära framtid och i ett längre 
perspektiv.

Lediga lokaler
För att minska vakanser har bolaget 
anlitat extern mäklare till de lokaler 
är det under flera år varit svårt att 
hitta rätt hyresgäst. En större lokal 
på ca 3 000 kvm i Hornstull har i och 
med detta kunnat hyras ut.  

Stadsdelsförvaltningarna har 
aktivt arbetat med att effektivisera 

lokalinnehavet vilket har lett till att 
bolaget får många frågor om lokaler-
na är uppsägningsbara. Lokalen kan 
sägas upp om det finns möjlighet för 
Micasa Fastigheter att hyra ut loka-
len till annan verksamhet t ex till en 
privat vårdgivare. 

Ett program för utemiljön kring 
äldreboenden
Under våren och sommaren 2008 togs 
ett gestaltningsprogram för gårdar 
fram genom projektet ”Trygg utevis-
telse vid äldreboenden”. Projektets 
mål är att skapa en yttre miljö som 
är trygg, hälsobefrämjande, tillgäng-
lig och orienterbar. 

Projektet finansierades genom 
regeringens satsning på ”Teknik för 
äldre” som samordnas inom Hjälp-
medelsinstitutet under en treårspe-
riod. Gestaltningsprogrammet ska 
vara vägledande vid upprustning/om-
daning av gårdar vid äldreboenden. 

Programmet är ett verktyg och 
hjälpmedel för fastighetsägare vid 
upprust ning/nybyggnad av gårdar 
för äldre. Programmet innehåller en 
kunskapsdel och ett gestaltningsav-
snitt. Två gårdar vid fastigheterna 
Riddarsporren 21 och Filen 4 i Stock-
holm används som pilotfall. Program-
met anger de viktigaste gestaltnings-
principerna för vad en utemiljö bör 
innehålla, t ex upplevelse, aktivitet, 
variation samt en teknisk standard 

Gestaltningsprogram för utemiljön vid vård- och omsorgsboende har tagits fram som ett hjälp-
medel vid upprustning eller nybyggnad av gårdar.
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Frösätra 1 – Frösätra hus C1

Perstorp 1 – Farsta Sjukhem

där markbeläggning, möbler, belys-
ning och annan utrustning redovi-
sas. Avsikten är att dessa två gårdar 
åtgärdas enligt framtagna gestalt-
ningsprinciper under 2009.

Dialog har förts med Micasa 
Fastigheters referens grupper för 
funktionshindrade och pensionärer, 
samt med personal vid två vård- och 
omsorgsboenden som ägs och förval-
tas av Micasa Fastigheter. Ett nät-
verk för äldres boende i Stockholm 
bestående av representanter från 
Blomsterfonden, Familje bostäder, 
Svenska Bostäder, Stockholmshem, 
Äldreförvalt ningen (Stockholms 
stad), Hjälpmedels institutet, HBV 
och SABO har i projektets inled-
ningsskede bidragit med förslag och 
synpunkter. Movium som är en del av 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) 
har hållit i en kunskapsdag med 
föreläsningar samt studiebesök vid 
hälso trädgården vid Ribbingska sjuk-
hemmet i Lund och terapiträdgården 
i Alnarp samt gården vid Solberga 
äldreboende i Älvsjö stadsdelsförvalt-
ning i Stockholms stad. Även sinne-
nas trädgård vid Sabbatsbergsområ-
det i Stockholm har besökts. 

En utgåva av programmet har 
tryckts och bl a distribuerats till alla 
stadsdels förvaltningar. Utgåvan finns 
också publicerad på micasa.se samt 
på Hjälpmedelsinstitutets webbplats. 

Uppmätningsprojekt
Micasa Fastigheter förvaltar idag 
drygt 870 000 kvm vård- och omsorgs-
fastig heter. Ritningsunderlaget har 
sedan lång tid (2003) tillbaka sam-
lats och arkiverats i HyperDocOnline. 
Osäkerheten om ritningsunderlagets 
riktighet och aktualitet har dock va-
rit stor och därför har bolaget beslu-
tat att gå vidare och objektifiera alla 
ritningar för att få ett kvalitetsmäs-
sigt bättre ritningsunderlag. 

Micasa Fastigheter vill på detta 
sätt få bättre kontroll på fastighetsin-
nehållet samt använda de nya area-
enheterna i en mängd olika samman-
hang i det dagliga arbetet exempelvis 
vid kontroll av areor, uthyrning, 
statistik och nyckeltal.

Syftet med projektet är att övergå 
till objektifierade ritningar i förvalt-
ningsfasen.  
I projektet har ritningsunderlaget 
samlats ihop. Därefter har berörda 
förvaltare gått igenom materialet, 
i vissa fall mätt på plats, samt kon-
trollerat det levererade uppmätta 
ritnings underlaget. Allt för att Mica-
sa Fastigheter ska inneha ett högkva-
litativt ritningsunderlag.

Under 2008 har en projektbe-
skrivning tagits fram med tre olika 
prioriteringar. Prioriteringen har 
tagit hänsyn till behovet av korrekt 
ritningsunderlag på fastighetsnivå. 
Stora delar av fastighetsbeståndet 
har granskats med hjälp av ritnings-
underlag och/eller på plats. Uppmät-
ning har genomförts inom byggnader 
som har saknat användbara rit-
ningar. Resultatet av digitalisering 
av fastig heterna inom prioritetsnivå 
1 och 2 kommer att ske under januari 
2009 och redovisas i ett antal webb-
rapporter. Resterande fastigheter, 
prioritetsnivå tre digitaliseras under 
våren 2009.

Historiska skyltar
Många gånger har Micasas fastighe-
ter en spännande historia. Bolaget 
började under 2008 att sätta upp 
historiska skyltar som berättar om 
fastighetens och ibland kvarterets 
historia. Planen är att samtliga 
fastigheter ska få sin historia ned-
tecknad. Under 2008 färdigställdes 
skyltar för samtliga fastigheter i 
innerstaden. De historiska texterna 
kan också läsas på micasa.se under 
respektive fastighet.

Skadeoch incidentrapporterings
system tillsammans med S:t Erik
Ett nytt för staden gemensamt skade- 
och incidentrapporteringssystem togs 
i drift 7 januari 2008. Här samlas 
information om hur, vad och var ska-
dor/incidenter inträffar.

Micasa Fastigheter bedriver ett 
aktivt riskhanteringsarbete på olika 
nivåer. Regionerna ansvarar för 
den dagliga riskhanteringen i form 
av proaktivt arbete i fastigheterna. 
Tillsammans med S:t Erik Försäk-
ring har en inventering av eventuella 
risker i fastigheterna påbörjats. Två 
fastigheter har inventerats och erfa-
renheter av dessa genomgångar har 
förts vidare till det fortsatta arbetet 
med det 20-tal fastigheter som ska 
inventeras det kommande året.

Lägenhetsbesiktningar
Totalt har bolagets regioner genomfört 
ca 1 300 statusbedömningar av lägen-
heter under det gångna året. Bedöm-
ningen har gjorts okulärt med en 
skala 1–3. Besiktningarna visar att 
stora delar av lägenhetsbeståndet har 
relativt god standard och endast en 
mindre del av lägenheterna har akut 
behov av renovering. I det fall där 
renoverings behov har konstaterats, 
görs en generell uppfräschning i sam-
band med hyresgästens avflyttning. 

Väduren 16 – Vädurens servicehus 
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Svalrocken 17 – Långbrobergs servicehus

Rio 9 – Rio seniorboende

Samfälligheter  
– sopsuganläggningar
Flera nya lösningar för rationell 
sophantering för hushållssopor har 
påbörjats. För Sabbatsberg 23, Vasen 
3 och Vattumannen 31 har projek-
tering för mobil sopsug påbörjats. 
Fyra fastigheter har sedan tidigare 
fungerande sopsugar i samfällig hets-
anläggningar.

Ombyggnader och  
fastighetsförändringar
Ceremonien 5  
– Ceremoniens servicehus
Bromma stadsdelsnämnd sade upp 
hyresavtalet för hela fastigheten 
till  31 december 2008. Fastigheten 
är i dåligt skick och det fanns inget 
intresse från någon annan del av 
staden att förhyra fastigheten. Bola-
get har därför initierat ett samarbete 
med Seniorgården AB för att tillsam-
mans utarbeta ett idéförslag för ny- 
och ombyggnad av bostäder. Bolaget 
har ansökt om detaljplaneändring. 
Under hösten 2008 startade en upp-
rustning av lägenheter och korridorer 
till studentboende. Studentboendet 
är tillfälligt och kommer att avveck-
las då ny- och ombyggnadsarbetena 
startar.

Perstorp 1 – Farsta Sjukhem
Projekteringen av hus 1 Farsta sjuk-
hem har startat tillsammans med 
stadsdelsförvaltningen. Förslaget 
innebär en ombyggnad av befintliga 
rum och lägenheter samt tillbyggnad 
av ett tjugotal lägenheter. Stadsdelen 
avser att använda hus 2 som evaku-
ering under ombyggnad. Stadsdels-
förvaltningen kommer sedan att säga 
upp hus 2. 

Bolaget arbetar aktivt för att hyra 
ut det tomställda huset så snart det 
är tillgängligt. Även detta hus behö-
ver byggas om innan det kan använ-
das för äldreboende. 

Frösätra 1 – Frösätra hus C1
Hus C1 är en del av Frösätra vård- 
och omsorgsboende. Fastigheten har 
sedan tre år tillbaka på uppdrag av 
Skärholmens stadsdelsnämnd byggts 
om till heldygnsomsorg. Stadsdelen 
beställde hösten 2006 projektering 
av hus C1. Därmed skulle stadsdelen 
förhyra hela fastigheten. Under som-
maren 2007, ett antal veckor innan 
projekteringen var klar, beslutade 
stadsdelsförvaltningen att avbryta 
projekteringen för hus C1. Micasa 
Fastigheter tecknade därefter en 

avsiktsförklaring med Kavat Vård 
AB. Efter projektering startade om-
byggnaden som beräknas vara fär-
digställd under tredje kvartalet 2009. 
Kavat Vård AB kommer att förhyra 
ett boende med 48 lägenheter. Dessa 
är i snitt ca 30 kvm och innehåller 
hall, rum med kokmöjlighet samt 
badrum. Varje grupp har 12 boende 
med gemensamt kök och vardagsrum. 
I anslutning till gemensamhetsut-
rymmena byggs nya stora balkonger. 
Innergården rustades upp under som-
maren 2008.

Väduren 16 – Vädurens servicehus 
Norrmalms stadsdelsnämnd har un-
der året sagt upp hyreskontraktet för 
hela huset varför Micasa Fastigheter 
avser att utveckla fastigheten. Under 
året startade därför ett skissarbete 
för ett vård- och omsorgsboende och 
senior/trygg hets boende.  

Svalrocken 17  
– Långbrobergs servicehus
Långbrobergs servicehus består av 
två hus med gemensamhetslokaler 
och entré i en lågbyggnad mellan 
husen. 

Kommunfullmäktige hade tidigare 
beslutat att avveckla servicehuset 
och att Micasa Fastigheter därefter 
skulle omvandla hela fastigheten till 
seniorboende. Staden har därefter 
beslutat att delar av huset ska kvar-
stå som servicehus. Totalt kommer 
knappt 30 lägenheter att finnas kvar 
som servicehuslägenheter.  Restau-
rangen som fanns i huset har flyttat. 
I dessa ytor och i det hus som stads-
delsförvaltningen avvecklat planeras 
en ombyggnad till heldygns omsorg. 
Bolaget har tecknat en avsiktsförkla-
ring med Attendo Care AB och pro-
jektering har pågått under år 2008. 
Inflyttning planeras till våren 2010.

Dalen 20 – Dalens servicehus och 
Åsens ålderdomshem
Vid Dalens servicehus planeras för en 
ombyggnad av entrén samt en restau-
rang. Arbetet sker i nära samverkan 
med stadsdelsförvaltningen, kultur-
förvaltningen och idrottsförvalt-
ningen. På uppdrag av idrottsförvalt-
ningen har projektering för gym m m 
startat under 2008.

I det f d ålderdomshemmet pla-
neras en ombyggnad till vård- och 
omsorgsboende i tre plan. I bot-
tenvåningen kommer expeditioner 
och personalutrymmen placeras. En 
avsiktsförklaring skrevs med Ersta 
Diakoni avseende projektering, vilken 
startades hösten 2008. Diskussioner 
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förs också med intressenter inom 
Dalens centrum och stadsdelsförvalt-
ningen för en gemensam aktion för 
omdaning och förbättringar av servi-
ceutbudet i området.

Rio 8 – Gärdets vård  
och omsorgsboende
Fastigheten Rio 8, som ursprungligen 
byggdes 1983 har en yta på 10 300 
kvm BRA. Fastigheten byggdes 
om för Gärdets vård- och omsorgs-
boende och var inflytt nings klart 
2006. Resterande delar av fastighe-
ten byggdes om till personallokal för 
hemtjänsten samt till vårdcentral. 
Vårdcentralen flyttade in i sina nya 
lokaler i början på året. 

Rio 9 – Rio seniorboende
I fastigheten Rio 9 har under året 
en planering skett för ombyggnad av 
ytterligare ett 30-tal seniorlägenhe-
ter, upprustning av restaurangen, 
ombyggnad av entréer och korridorer 
samt förbättring av utemiljön. Om-
byggnaderna beräknas komma igång 
i mars 2009.
 
Stranninge 1 – Tensta servicehus 
Tre gårdar på Tensta servicehus 
rustades upp, främst för att förbättra 
tillgängligheten. Invigning ägde rum 
i början på sommaren.

Under hösten upprättades en av-
siktsförklaring med Kavat Vård AB. 
Ett vård- och omsorgsboende med 
persisk inriktning ska byggas på två 
plan. Projektering pågår.

Jungfru Lona 2  
– Axelsbergs servicehus
I Axelsbergs servicehus/seniorbo-
stadshus startade ombyggnad av två 
lägenheter till förskola, som samti-
digt utökas med två avdelningar och 
personal rum. Även förskolans stor-
kök renoveras och hela ombyggnaden 
kommer att vara färdig under våren 
2009.

Prästgårdshagen 2  
– Älvsjö sjukhem 
I Älvsjö servicehus byggs vård- och 
omsorgsboendet om. Det kommer 
att bli tre grupper om 11–12 platser. 
Varje grupp får gemensamt kök och 
dagrum. Om bygg naden planeras  
starta under våren 2008 och kommer 
att vara avslutad sommaren 2009. 

Vallörten 17 – Hässelby
En huskropp i två plan i fastigheten 
Vallörten 17 i Hässelby byggs om till 
gruppbostäder. På varje plan kommer 
nio lägenheter, gemensamt kök och 

vardagsrum, samt personalutrym-
men att finnas. Ombyggnaden till 
Vingslagets Omsorgs AB, som ska 
förhyra boendet, startade 2008 och 
inflyttning planeras till våren 2009.

Vitmåran 1 – Bergmyntegränds 
gruppbostad  
En lägenhet har under år 2008 
byggts till i Bergmyntegränds grupp-
bostad i Hässelby. Efter tillbyggna-
den består gruppbostaden av fem 
lägenheter.

Fästegåvan 16  
– Nälsta gruppbostad
Projektering har gjorts av tillbyggnad 
av gruppbostaden Nälsta i Spånga 
med ett allrum och ett kontor. På 
tomten planeras också ett mindre hus 
med två nya lägenheter. Efter tillbygg-
naden består gruppbostaden av sju 
lägenheter. Tillbyggnaden kan för-
hoppningsvis starta under 2009.

Väderkvarnen 20 
– Väderkvarnens servicehus
I Väderkvarnens servicehus på 
Brunnsgatan 26 har fyra lägenheter i 
ett grupp  boende byggts om. En lägen-
het har skapats i närliggande grupp-
boende. I ett annat gruppboende har 
tre lägenheter byggts om. Dessutom 
byggdes tvättstuga och personalrum 
om.

Norrmalms stadsdelsförvaltning 
har sagt upp en lokal på 2 tr. Bolaget 
träffade en överenskommelse med 
Frösunda LSS avseende en ombygg-
nad till gruppbostad för sex boende. 
Projektering påbörjades under hös-
ten. 

Projektering av flytt av Brunnsvi-
kens gruppboende för dementa inom 
fastigheten har påbörjats. 

Riddarsporren 21 – Riddarspor
rens vård och omsorg
I Riddarsporren finns endast tio 
servicehuslägenheter kvar. En pro-
jektering för ombyggnad av dessa till 
vård- och omsorgsboende har påbör-
jats tillsammans med Norrmalms 
stadsdelsförvaltning. Den planerade 
gruppbostaden ska ha nio lägenheter 
och gemensamt kök och samvarorum.

Fjäderholmen 1 – Skärholmen
En fristående gruppbostad för sex 
boende har byggts på fastigheten 
Fjäderholmen i Skärholmen.

Fabriken 37  
– Bergsunds äldreboende
En lokal på ca 3 000 kvm har varit 
ledig sedan år 2000. Under 2008 

Stranninge 1 – Tensta servicehus 

Prästgårdshagen 2 – Älvsjö sjukhem 
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startade en ombyggnad, dels till ett 
gym för SATS Group Sweden, dels till 
en utbildnings lokal för Vuxenskolan 
– IKC. Hela fastigheten kommer att 
vara uthyrd våren 2009.

Lådkameran 1 – Bandhagshemmet
En tidigare avbruten projektering 
av ombyggnad av Bandhagshemmet 
har startat igen. Tillgängligheten 
och arbets- och boendemiljön måste 
förbättras. 

Långskeppet 2 – Råcksta
Micasa Fastigheter startade en 
utredning tillsammans med Häs-
selby-Vällingby stadsdels förvaltning 
avseende nybyggnad av en fristående 
gruppbostad för sex boende. 

Västberga 1:1.1 – Älvsjö
Micasa Fastigheter startade en utred-
ning tillsammans med Älvsjö stads-
delsförvaltning avseende nybyggnad 
av en fristående gruppbostad för sex 
boende. 

Prästgården 1 – Bromma
En ombyggnad av gruppbostaden 
startade under året. Lägenhetsförråd 
har flyttats upp på vinden och där-
med kunde ytterligare en lägenhet 
inredas.

Kvarnberget 1 
Kvarnberget 2  
– Rinkeby servicehus
Rinkeby servicehus har ett stort 
underhållsbehov. Bolaget startade 
en utredning avseende alternativet 
att bygga om Kvarnberget 1, som 
ägs av Stockholms Fastighetskontor 
till vård- och omsorgsboende, och 
flytta verksamheten från Rinkeby 
servicehus dit. Detta för att boende 
ska kunna flytta endast en gång och 
slippa bli evakuerade.

Bygeln 5 – hälsoträdgårdar
Upprustning av två terrasser star-
tade under hösten i nära samarbete 
med Enskede-Årsta-Vantörs stads-
delsförvaltning. Hälsoträdgårdarna 
ska ha en förebyggande, rehabilite-
rande och hälsobefrämjande funktion. 

Rivningsarbeten pågick under 
hösten och påbyggnad av terrasserna 
forsätter tidigt under våren 2009. 
Till hälsoträdgårdarna knyts redan 
i initieringsfasen en förening av 
ideella krafter under samordning av 
stadsdelsförvaltningens äldreomsorg 
och i samarbete med organisationen 
”Salongerna” kommer att ansvara för 
hälsoträdgårdarnas sociala innehåll 
och drift.

Samtidigt har tre lokaler anpas-
sats till både nuvarande och nya 
hyresgäster. 

Kyrkstallet 6 – Bromma
Under sommaren färdigställdes en 
bostad för LSS-boende i en villa i 
Bromma.

Sabbatsberg 23 
– ombyggnad av Västra parken
Stockholms stads Exploateringskon-
tor och Trafikkontor har under året 
arbetat med att genomföra den nya 
detaljplanen för Sabbatsberg 23, Väst-
ra parken. Denna detaljplan innebär 
att åtta nya fastigheter bildas samt 
att en stor del av området blir park 
och gatumark. Staden, genom Norr-
malms stadsdelsnämnd, ansvarar 
för skötseln av gator och park medan 
Micasa Fastigheter fortfarande har 
ansvaret för bolagets byggnader med 
tillhörande tomtmark.

Micasa Fastigheter har tillsam-
mans med staden arbetat med pro-
jekteringen av parken, gatorna och 
nya ledningar för fjärrvärme, el och 
vatten. Parken har planerats för att 
passa med områdets bebyggelse. Träd 
och växter är valda för att passa 
Micasa Fastigheters hyresgäster. 
Tillgängligheten har varit en viktig 
fråga tillsammans med begräns-
ningen av biltrafik i området. Det blir 
ny belysning i området på gatorna, på 
gårdarna och efter parkvägarna. En 
av gatorna in i området, Eastmanvä-
gen, kommer att bli en gågata. Ge-
nomfartstrafik kommer inte längre 
att vara möjlig. Allt för att skapa en 
lugn park sammanbunden med Vasa-
parken.

För att klara kravet på källsorte-
ring av sopor har Micasa Fastigheter 
projekterat ett källsorteringshus som 
kommer att byggas i anslutning till 
Nicolaihuset. Micasa Fastigheter har 
också projekterat för ombyggnader 
av undercentralerna i byggnaderna 
samt för installation av sopsug i fyra 
byggnader.  

Under december 2008 hölls infor-
mationsmöten om projektet för perso-
nal, hyresgäster och anhöriga. Arbe-
tet beräknas ta ett år från starten i 
januari 2009. 

Skogsmarken 23 
– Essinge seniorboende
Fastigheten Skogsmarken 23 såldes i 
enlighet med styrelsens beslut under 
hösten 2008. 

Riddarsporren – Riddarsporrens vård- och omsorg

Prästgården 1 – Bromma
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Övrigt 
Kabaréprojekt i Vintertullen. Service-
huset hade under april ett kabarépro-
jekt med sång och musik som invol-
verade närmare 70 boenden. Micasa 
Fastigheter var en av sponsorerna.

Hamnvikshemmet, beläget i Ny-
näshamn i fastigheten Guldbröllops-
minnet 1 firade 50 år under året. Ett 
halvt sekel har verksamheten arbetat 
med rehabilitering av män med al-
koholproblem i en lugn miljö. Hamn-
vikshemmet firade 50 år med en stor 
fest med god mat och dryck med cirka 
sjuttio inbjudna gäster. 

Micasa Fastigheter bidrog till 
firandet av Hammarbyhöjdens servi-
cehus 20-års jubileum och Rågsveds 
äldreboendes 25-årsfest i Bygeln 5. 

Seniorboende
Seniorboende är en boendeform som 
vuxit fram under de senaste tio 
åren oftast för personer över 55 år. 
I Stockholms stad är gränsen enligt 
kommunfullmäktiges beslut 65 år. 
Intresset för bolagets seniorboenden 
har varit stort och det finns idag inga 
tomma ombyggda seniorlägenheter. 
Enligt de undersökningar bolaget 
genomfört finns det ett stort intresse 

bland stockholmarna för seniorbo-
ende, varför bolaget gärna ser en 
utökning av antalet lägenheter och 
fler större lägenheter.

Micasa Fastigheter har under 
hösten 2008 påbörjat ett projekt för 
att utveckla seniorboendekonceptet – 
”Senior 2030” – för framtidens senior-
boende. För att möta framtida krav 
behöver bolaget se på olika tekniska 
lösningar och samverka med högsko-
lor och andra aktörer inom området.

Undersökning av intresse 
för seniorboende
Micasa Fastigheter har som ett led i 
att undersöka förutsättningen för ny-
byggnad av seniorbostäder genomfört 
en intresseundersökning. Stockholms 
stads utrednings- och statistikkontor 
AB, USK, fick i uppgift av Micasa 
Fastigheter under våren 2008 att un-
dersöka intresset för seniorboende i 
målgruppen stockholmare från 50 år 
och äldre. Undersökningen genomför-
des med en kvantitativ metod genom 
400 telefonintervjuer. På frågan om 
de kunde tänka sig att flytta till ett 
seniorboende när de blev äldre sva-
rade 53 procent av respondenterna 

att de kunde tänka sig det. Intresset 
för seniorboende är störst i gruppen 
50–65 år. I den gruppen angav 65 
procent att de kan tänka sig att flytta 
till ett seniorboende. Se diagram på 
sid 25.

Argument för seniorboende
Trygghet, att seniorboende är anpas-
sade för äldre och utökad service är 
de främsta argumenten för seniorbo-
ende.

Bland de skäl som angavs fram-
kom bland annat:
• Bekvämt/praktiskt
• Lugnt
• Slippa tomtskötsel
• Få tillgång till pengar från nuva-

rande boende
 Se diagram på sid 25

På frågan om när i tid ett seniorbo-
ende kunde bli intressant svarade 
31 procent inom 6–10 år, 28 procent 
inom 1–5 år.

Ombyggnader  
till seniorboende
Sedan 2005 pågår en omfattande 
ombyggnad av de fastigheter där 

Kabaréprojekt i Vintertullen.
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beslut fattats om omvandling från 
servicehusboende till seniorboende. 
Ombyggnaderna sker i etapper, med 
kvarboende, och tar ca fem år för 
varje fastighet.

Fördelning av seniorlägenheter 31 
december 2008, se tabell på sid 25.

Mälteriet  
– Reimersudde seniorboende 
Reimersudde är ett seniorbostadshus 
med totalt 143 seniorlägenheter och 
två gruppbostäder omfattande totalt 
34 lägenheter. Lägenheterna i senior-
boendet byggs om successivt. Totalt 
har 83 lägenheter byggts om och 19 
nya lägenheter (varav en används 
som gästlägenhet) har byggts i tidi-
gare gemensamhetslokaler och verk-
samhetslokaler. Det återstår idag 42 
lägenheter att bygga om. De återstå-
ende lägenheterna kommer att byg-
gas om i etapper om fem lägenheter 
per gång. Alla nyrenoverade lägenhe-
ter är en- och tvårumslägenheter på 
44–53 kvm. 

Fastigheten inrymmer också 
Reimers Café & Bistro som finns i 
entréplanet. 

Rio 9 – Rio seniorboende
Den tio våningar höga fastigheten 
byggdes 1983. Fastigheten består av 
två identiska huskroppar med sam-
manlagt 120 lägenheter. Det ena 
huset är seniorboende, Sandhamns-
gatan 8, som kommer att bestå av 66 
lägenheter varav 19 är ombyggda till 
seniorbostadsstandard. Resterande 
lägenheter kommer att renoveras 
etappvis. År 2008 lämnade hem-
tjänstverksamheten och vårdcentra-
len sina lokaler, vilket innebär att 
dessa ytor kan återställas till lä-
genheter och därefter byggas om till 
seniorbostadsstandard. 

Rio seniorboende ligger i direkt 
anslutning till servicehuset, Sand-
hamnsgatan 6, vilket gör att de boen-
de i seniorlägenheterna har tillgång 
till fotvård, frisör och bibliotek. Dess-
utom finns i fastigheten eller i direkt 
anslutning till seniorboendet tillgång 
till restaurang och vårdcentral.

Riddarsporren 21 –  
Riddarsporrens seniorboende
Riddarsporrens seniorboende ligger 
på Norrtullsgatan 12. Fastigheten 
byggdes 1980 som servicehus och 
består idag av två olika boenden. Den 
ena huskroppen byggs om till senior-
boende, totalt 111 lägenheter. Senior-
lägenheterna renoveras etappvis och 
första etappen var inflyttningsklar 
1 oktober 2007. Totalt har 53 lägen-

heter byggts om. Framtida etapper 
kommer att fortsätta när 5–10 lägen-
heter har blivit tomställda. 

Den andra huskroppen hyrs i sin 
helhet av Norrmalms stadsdelsför-
valtning för vård- och omsorgsboende.

Bygeln 5  
– Rågsveds seniorboende
Rågsveds seniorboende ligger i direkt 
anslutning till servicehuset. I huset 
finns även två stora terrasser. Totalt 
har 25 lägenheter byggts om. Efter 
ombyggnad blir det totalt 40 lägenhe-
ter inklusive en övernattningslägen-
het. Det blir 26 tvåor på 55 respektive 
56 kvm och 14 enrumslägenheter på 
49 kvm. 

Rågsveds seniorboende ligger i an-
slutning till Rågsveds äldrecentrum. 
Här finns restaurang (t o m 2008), 
café och bibliotek. Fotvård finns i 
anslutning till senior boendet. Inom 
Rågsveds äldrecentrum finns också 
en vårdcentral. 

Jungru Lona 2  
– Axelsbergs seniorboende
Under 2006 påbörjades ombyggnaden 
av de tomma lägenheterna på Kin-
man s sonsvägen 45 och totalt har nu 
40 lägenheter byggts om. Axelsbergs 
seniorboende ligger i direkt anslut-
ning till servicehuset vilket gör att de 
boende i seniorlägen heterna har till-
gång till fotvård och frisör i samma 
fastighet. Dessutom finns i huset en 
biblioteksfilial och apoteket Gasellen 
(Axelsbergs Torg 2). 

Efter ombyggnad kommer fastig-
heten att bestå av totalt 76 seniorlä-
genheter inklusive en övernattnings-
lägenhet. Det blir fyra stycken tre rok 
på 95 respek tive 100 kvm, 28 stycken 

tvåor på 57–78 kvm och 44  enrums-
lägenheter på 43 kvm. 

Malsätra 3  
– Malsätra seniorboende
I Sätra har Micasa Fastigheter byggt 
om 56 lägenheter till seniorbostäder. 
De färdigställs fortlöpande. Idag åter-
står sex lägenheter som kommer att 
åtgärdas så snart lägenheterna blir 
tillgängliga. 

Alla lägenheter är en- och tvårum-
mare om 42, 55 och 57 kvm. I botten-
våningen har en lägenhet byggts om 
till en gemensamhetslokal. I lokalen 
finns pentry och toalett. En gästlä-
genhet finns tillgänglig för de boende 
att hyra.  

Överstycket 1  
– Hässelgårdens seniorboende
Fastigheten byggdes ursprungligen 
1973 och består av fyra olika långa 
fem våningshus som kallas A, B, C 
och D. Hus B och D är seniorboende 
och in flyttning påbörjades under 
2006. Alla fyra hus i fastigheten är 
sammanbundna med en låg byggnad 
i entréplan. Fastigheten har hiss. 
Servicehuset inrymmer restaurang 
och samlingssal i kombination med 
matsal med vikvägg. Där finns också 
fotvård, frisör, dagverksamhet, biblio-
tek och kiosk. 

Seniorlägenheterna i Hässelgården 
genomgår inte samma genomgripan-
de ombyggnad som de övriga senior-
fastigheterna, eftersom det pågått 
andra ombyggnader samt att det 
tidigare planerades en omfattande 
ombyggnad i entrén.

Idag görs endast en ytskiktsre-
novering av lägenheterna. Enligt 
bostadsför medlingen är detta senior-

Interiör, Malsätra – Malsätra seniorboede.



24  Årskrönika 2008 från Micasa Fastigheter

MIcasas FastIgheter

boende väldigt populärt. Skälet är 
det geografiska läget och servicen i 
övriga huset. Även de lägre hyrorna 
gör att lägenheterna har en god efter-
frågan. 

Planeringen för en framtida om-
byggnad av seniorboendet i Hässel-
gården påbörjas under 2008 – ”Senior 
2030”. I syfte att ytterligare utveckla 
boendet för äldre avser bolaget denna 
gång, i samarbete med KTH och and-
ra intresserade universitet och hög-
skolor, arkitekter, pensionärsrörelsen, 
boende, omsorgs personal m fl, att 
utveckla ett koncept för ombyggna-
den i Hässelby. Målet med projektet 
är att vidareutveckla bolagets senior-
boendekoncept ytterligare genom 
att få med nya tankar och idéer som 
finns på olika håll. Arbetet föreslås 
ske i olika arbetsgrupper samt genom 
seminarier och workshops.

Vallörten 17 – Vallörtens  
seniorboende (Hässelby)
De 31 seniorlägenheterna har alla 
egen uteplats eller stor balkong samt 
egen ingång i marknivå eller från 
loftgång.

Alla lägenheter är renoverade en-
ligt bolagets seniorbostadsstandard. 
Lägen heterna är en- eller tvårum-
mare på 41 och 43 kvm respektive 
54 och 58. Fastigheten omfattar bara 
lägenheter och har inga gemensam-
ma ytor. I fastigheten finns en gäst-
lägenhet. Första inflyttning skedde 1 
december 2006. Samtliga lägenheter 
är uthyrda.

Sveaborg 6 – Akalla servicehus
Servicehuset ligger på Sibeliusgången 
20 A-B med närhet till Akalla cen-
trum. Fastigheten byggdes 1975 och 
innehåller idag flera olika typer av 
boendeformer. De två huskropparna 
är på 13 våningsplan och innehåller 
251 bostäder av olika slag, verksam-
hetsytor, gemensamhetslokaler och 
en vårdcentral. Fastigheten inrym-
mer seniorboende – 90 lägenheter 
– servicehusboende, gruppbostäder, 
studentboende och 36 ”vanliga” hyres-
lägenheter. De ”vanliga” hyreslägen-
heterna kommer att omvandlas till 
seniorbostäder vid tomställning. Hus-
kropp 20 A innehåller vård central, 
servicehus och seniorbostäder. 20 B 
innehåller gruppbostäder, ”vanliga” 
hyresgäster och studentboende.

Omvandling av ”vanliga” hyreslä
genheter till seniorboende
Utöver de 36 vanliga lägenheterna 
vid Sveaborg 6 förvaltar Micasa 
Fastigheter ytterligare 107 vanliga 

lägenheter. Dessa lägenheter finns på 
följande platser:

Svärdet, Södermalm – 8 lägenheter 
Filen, Södermalm – 40 lägenheter
Rinkeby Servicehus – 30 lägenheter
De Gamlas Hem 2, Stureby – 2 lägen-
heter
Gröndal – 13 lägenheter 
Tensta servicehus – 4 lägenheter
Hammarby servicehus – 10 lägenheter

Lägenhetsfördelningen är följande:
1 rum kvr/ksk 27
1 rok 11
2 kvr/ksk 6
2 rok  35
3 rok 10
4 rok 13
> 4 rok 5

Styrelsen beslutade i september 2007 
att successivt omvandla lägenheterna 
i Filen vid Hornstull till seniorlägen-
heter. 

Lägenheterna i Rinkeby servicehus 
är på ett rum och kök. Om det finns 
efterfrågan på servicehusboende i 
Rinkeby, föreslås dessa lägenheter 
återlämnas till servicehuset. Om ef-
terfrågan inte föreligger föreslås att 
de omvandlas till seniorboende. 

För resterande lägenheter, utom 
de vid ”De Gamlas Hem 2” i Stureby 
samt Gröndal, föreslår bolaget suc-
cessiv omvandling från vanliga lägen-
heter till seniorboende. Hittills har 
en lägenhet vid Filen på Södermalm 
omvandlats till seniorlägenhet.

Övriga projekt
Visningslägenhet
Ett projekt som genomförts under året 
är utvecklingen av en visningslägen-
het. Tanken med lägenheten är dels 
att vara ett bra exempel för hur en lä-
genhet med olika tekniska hjälpmedel 
kan vara utformad, dels ska den vara 
till för studiebesök samt för att ut-
veckla idéer och pröva ny teknik. Det 
är också ett sätt att stimulera samver-
kan mellan forskning och näringsliv.

IT för äldre
Testbädd Hässelby – Micasa Fastig-
heter har kört tester under 2008 med 
ett antal testpersoner som:
• Fått vara med och testat It-tjäns-

ter för äldre i Hässelby-Vällingby 
med ett lättanvänt gränssnitt och 
enkel navigation

• Fått möjlighet till utökat tv-pro-
gramutbud via fiber helt gratis

• Testat ip-baserade personlarm

Energisparprojektet (ESP)
En kartläggning av energisparåt-
gärder i alla fastigheter har genom-
förts under året. Arbetet inleddes 
som ett EPC-projekt tillsammans 
med Siemens AB. Efter genomförd 
inventering och inför det kommande 
genomförandet beslutades att samar-
betet med Siemens AB skulle avslu-
tas samt att det återstående arbetet 
skulle genomföras i egen regi.

Bakgrunden till detta var främst 
att samordningen med övriga projekt, 
d v s det eftersatta underhållet och 
övriga investeringsprojekt var vikti-
gare och skulle underlättas om arbe-
tet sker i egen regi.

De åtgärder som kommer att ske 
är främst:
• Ventilation, byte till luftbehand-

lingsaggregat med högre effekt
• Utbyte av styr och övervakning för 

driftoptimering
• Införande av behovsstyrning av 

belysning i trapphus och andra 
allmänna utrymmen

• Byte av tryckreglerade pumpar
• Tilläggsisolering av vindar
• Vattenbesparingsåtgärder
• Installation av solfångare
• Installation av bergvärmepumpar

OVK – obligatorisk  
ventilationskontroll
Obligatorisk ventilationskontroll har 
utförts i 52 fastigheter. Samtliga 
besiktningsanmärkningar har åtgär-
dats i dessa fastigheter. Sedan 2006 
och tidigare har bolaget genomfört 
ventilationskontroller och nu är 91 av 
126 fastigheter godkända. 

Brandlarm
Uppföljning av brandutryckningar 
sker kontinuerligt. Onödiga utryck-
ningar är en omfattande kostnad 
vilket har lett till att Micasa Fastig-
heter har sett över placeringen 
och känsligheten i brandlarmen, i 
senior lägenheterna. Även befintliga 
brandlarm i flertalet fastigheter har 
utökats.

Brandlarmsbesiktningar har un-
der året genomförts i 29 fastigheter 
och sprinkler anläggningarna har 
besiktats i sex fastigheter. 

Tillbud
Under året har bolaget haft tre till-
bud, två takbränder och en lägenhets-
brand.
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Statistik Micasas fastigheter 2008

Fördelning av seniorlägenheter per 20081231      
      

Fastighet Totalt antal  
senior
lägenheter

Antal ombyggda 
senior lägenheter

Antal ej om
byggda senior
lägenheter

Gästlägenhet 
beskrivning

Gemensam
hetslokal

Notering

malsätra 3 62 56 6 1 rokv , 42 kvm ja

Bygeln 5 39 25 14 1 rok, 50 kvm nej

jungfru lona 2 75 40 35 1 rok, 43 kvm nej 4 st lgh byggs om till förskola

mälteriet 1 143 83+18 42 1 rokv, 41kvm ja 18 st lgh+gästlgh är nyproducerade

rio 9 66 19 47 1 rok, 44kvm nej fd vårdcentral ska byggas om till ca 15 st lgh

riddarsporren 21 111 53 58 1 rok, 44kvm ja

överstycket 1 122 0 122 2 rokv, 56 kvm nej varav 4 som ska återställas till lgh (fd. personalrum)

vallörten 17 31 31 0 1 rokv, 40 kvm nej

Sveaborg 6 91 0 91 nej har tillgång till gemensamhetslokal

55–65-åringar är mest entusiastiska över  
seniorboenden.

Trygghet är viktigaste faktorn vid beslut om flytt 
till seniorboende.

Majorieten ser seniorboende som en möjlighet 
några år bort.

Bolagets seniorlägenheter byggs om etappvis, allteftersom de tomställs. I dagsläget har 315 lägenheter byggts om.
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Fastighetsbestånd       
       
Stadsdel Fastighet populärnamn användning Ursprungl. byggår Uthyrningsbar area antal 

bostäder
antal 
lokaler

aspudden Skärsliparen 2 ankaret Behandlingshem 1955 1 100 1

Bagarmossen jämlikheten 5 jämlikheten vård  och omsorgsb 2005 418 5 4

Bagarmossen myntmästaren 2 myntmästaren Korttidshem 1975 371 1

Bandhagen gulskivan 1 Dagcenter 1953 177 1

Bandhagen lådkameran 1 Bandhagshemmet Behandlingshem 1965 3 237 1

Beckomberga tunet 1 tunet vård och omsorgsb 1983 12 902 143 7

Blackeberg Blackebergs gård 2 mälarbackens vård och om
sorgsboende

vård och omsorgsb 1960 25 037 289 19

Blackeberg Dalbon 1 Blackebergs äldreboende vård och omsorgsb 1959 6 981 98 4

Bredäng nordens vänner 4 nordens vänner vård och omsorgsb 1988 440 6 3

Bromma kyrka Kyrkstallet 6 olles villa vård och omsorgsb 1949 124 2

Bromma kyrka Ålderdomshemmet 7 Brommagården vård och omsorgsb 1992 3 286 36 4

Bromsten ansgar 14 Spec anv 1980 147 1

Bromsten ansgar 15 Spec anv 1980 147 1

Bromsten ansgar 16 Spec anv 1980 207 1

Bromsten ansgar 17 Spec anv 1973 120 1

Bromsten idun 24 Fristad servicehus vård och omsorgsb 1984 17 129 175 7

enskede gård alven 7 Spec anv 1920 190 1

enskede gård lilla gungan 8 Spec anv 1911 178 1

enskededalen De gamlas vänner 7 Hemmet för gamla vård och omsorgsb 1960 10 996 139 6

Farsta Hammarö 11 Dagcenter 1960 320 1

Farsta perstorp 1 Farsta sjukhem vård och omsorgsb 1964 13 390 1

Farsta Ålö 2 (tom fastighet) 1961 320 1

Farsta Strand edö 1 edö vård och omsorgsb 1975 13 428 248 14

Farsta Strand vilohemmet 1 Kransens behandlingshem Behandlingshem 1903 740 1

Flysta Bäcken 9 vård och omsorgsb 1979 417 6 4

Fruängen Fruängsgården 1 Fruängsgården vård och omsorgsb 1969 23 913 281 26

gamla enskede Dalen 20 enskededalens servicehus vård och omsorgsb 1979 22 009 287 18

gamla enskede palsternackan 3 enskede nya servicehus vård och omsorgsb 1952 5 458 87 5

gröndal Bottenstocken 13 Seniorb/förskola/hyresl 1957 4 966 33 14

Hagsätra Kolryssen 2 Drömmens korttidshem vård och omsorgsb 1978 458 1

Hagsätra Svedjaren 1 vård och omsorgsb 2002 705 14 2

Hagsätra Svedjaren 3 Dagcenter 1985 434 1

Hagsätra tjärdalen 4 triaden Spec anv 1963 969 1

Hammarbyhöjden lektionen 6 Hammarbyhöjdens servicehus vård och omsorgsb 1987 8 749 105 6

Hjorthagen Drevkarlen 9 Dianagården vård och omsorgsb 1965 2 885 48 5

Husby oslo 10 Dagcenter 1974 154 1

Hägersten Broder pehr 1 vård och omsorgsb 1999 565 6 4

Hägersten jungfru lona 2 axelsbergs vård och omsorgsb vård och omsorgsb, Seniorb 1983 20 944 197 18

Hägersten västbo 1 västbo Behandlingshem 1945 548 1

Hässelby gård Blindfönstret 5 vård och omsorgsb 1980 1 503 24 4

Hässelby gård Blindfönstret 6 vård och omsorgsb 1980 118 1

Hässelby gård överstycket 1 Hässelgården vård och omsorgsb, Seniorb 1973 17 365 266 16

Hässelby villastad Backlöken 5 törngården vård och omsorgsb 1972 625 1

Hässelby villastad Brandliljan 14 vård och omsorgsb 1979 789 9 4

Hässelby villastad eklövet 14 vård och omsorgsb 2001 451 6 4

Hässelby villastad Klofibblan 24 vård och omsorgsb 2001 401 5 4

Hässelby villastad myrbräckan 8 vård och omsorgsb 1977 274 1

Hässelby villastad Skolörten 2 Skolörten vård och omsorgsb 1974 10 935 138 7

Hässelby villastad Spetskålen 65 annan användning 1934 594 1

Hässelby villastad vallörten 17 vård och omsorgsb, Seniorb 1974 5 792 80 15

Hässelby villastad vitmåran 1 vård och omsorgsb 2000 388 5 3

Högdalen Bilden 1 Korttidshem 1964 175 1

Hökarängen Kryddpepparn 3 linggården Spec anv 1955 1 001 1

Kista Köpenhamn 1 Kista servicehus vård och omsorgsb 1977 26 129 293 26

Kista Silkeborg 156 vård och omsorgsb bygge pågår 0

Kista Sveaborg 6 akalla servicehus vård och omsorgsb 1974 14 810 260 47

Kungsholmen pilträdet 10 pilträdet vård och omsorgsb 1984 12 145 130 9

Kungsholmen pilträdet 14 Serafens äldreboende vård och omsorgsb 1983 11 546 176 7

Kungsholmen trossen 13 trossen vård och omsorgsb 1975 15 022 253 4

Kälvesta Salome 10 vård och omsorgsb 1977 240 1
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Stadsdel Fastighet populärnamn användning Ursprungl. byggår Uthyrningsbar area antal 
bostäder

antal 
lokaler

ladugårdsgärde rio 8 rio vård och omsorgsboende vård och omsorgsb 1968 9 881 95 9

ladugårdsgärde rio 9 rio servicehus o seniorboende vård och omsorgsb, Seniorb 1983 11 953 128 13

liljeholmen trehörningen 1 trekanten vård och omsorgsb 1986 10 572 100 6

långbro Flygfisken 14 Brännkyrka gruppbostad vård och omsorgsb 1995 352 6 2

långbro Svalrocken 17 långbroberg vård och omsorgsb 1985 8 263 91 5

mariehäll ölänningen 2 Spec anv 1937 450 1

midsommarkransen Kastanjen 7 Kastanjen Studentboende/vård och 
omsorgsboende

1981 12 319 155 9

mälarhöjden pettersbergsgården 15 pettersbergsgården tom fastighet före 1913 792 1

nockebyhov Ceremonien 5 Ceremonien Studentboende 1975 8 490 164 7

norra Djurgården Kattrumpstullen 5 vård och omsorgsb 2003 6 152 97 7

norrmalm väderkvarnen 20 väderkvarnen vård och omsorgsb 1981 20 229 197 26

nälsta Fästegåvan 16 vård och omsorgsb 1999 386 5 4

reimersholme mälteriet 2 reimersudde seniorboende Seniorboende 1980 12 246 179 15

rinkeby Kvarnberget 2 rinkeby servicehus vård och omsorgsb 1971 8 276 148 19

råcksta vårdhemmet 1 råcksta sjukhem vård och omsorgsb 1970 19 694 232 14

råcksta vårdhemmet 2 Spec anv/ förskola 1969 8 069 6

rågsved Bygeln 1 rågsveds Äldreboende vård och omsorgsb 1962 3 093 51 8

rågsved Bygeln 5 rågsveds Äldreboende vård och omsorgsb, Seniorb 1983 15 578 139 12

Skarpnäcks gård orhem 1:4 riddaren Behandlingshem 1860 617 1

Skärholmen Fjäderholmen 1 Fjäderholmen vård och omsorgsb 2008 474 6 3

Skärholmen måsholmen 15 Skärholmens servicehus vård och omsorgsb 1968 13 185 177 22

Skärholmen Svanholmen 1 vårbergs sjukhem vård och omsorgsb 1970 20 353 13

Solberga mockasinen 4 Sulvägens gruppbostad vård och omsorgsb 1953 426 6 2

Solberga prästgårdshagen 2 Älvsjö servicehus vård och omsorgsb 1984 12 547 124 10

Stora mossen tvättstugan 1 nyängens gruppbostad vård och omsorgsb 1930 394 6 4

Stureby De gamlas Hem 2 Stureby sjukhem vård och omsorgsb 1935 19 034 163 36

Stureby gamlebo 8 Stureby sjukhem vård och omsorgsb 1957 12 920 135 10

Sundby Helgonlegenden 7 Spec anv 1950 195 1

Svedmyra Brevlådan 1 postiljonen vård och omsorgsb 1949 8 535 134 17

Sätra Frösätra 1 Sätra vård och omsorgsboende vård och omsorgsb 1973 13 490 176 16

Sätra malsätra 3 Seniorboende 1973 3 511 64 2

Södermalm Fabriken 37 Bergsunds äldreboende vård och omsorgsb 1974 15 721 131 13

Södermalm Filen 4 Hornstulls servicehus vård och omsorgsb 1984 22 221 196 16

Södermalm Hamnvakten 7 vintertullen vård och omsorgsb 1982 22 191 209 23

Södermalm Svärdet 8 tanto serv.hus vård och omsorgsb 2001, 2007 11 838 104 14

Södermalm vattenpasset 16 guldbröllopshemmet vård och omsorgsb 1887 3 273 44 7

Södermalm vattumannen 31 magdalenagården vård och omsorgsb 1962 4 220 66 8

tensta Stranninge 1 tensta servicehus vård och omsorgsb 1970 13 767 189 16

traneberg Hallandsås 1 norrgården Behandlingshem 1790 899 1

traneberg Sörklippan 1 traneberg vård och omsorgsb 1983 10 864 101 5

Ulvsunda prästgården 1 vård och omsorgsb 2002 366 5 4

Upplands väsby edsby 5:2 edshemmet Behandlingshem 1908 1 525 1

vasastan riddarsporren 21 riddarsporren vård och omsorgsb, Seniorb 1980 13 241 163 14

vasastan Sabbatsberg 23 Sabbatsbergsbyns äldreboende vård och omsorgsb 19001950 19 486 163 32

vasastan vasen 3 vasen vård och omsorgsb 1975 7 029 78 6

vasastan väduren 16 väduren vård och omsorgsb 1981 11 020 130 15

vårberg Byholmen 2 Byholmen vård och omsorgsb 1974 12 303 124 14

västberga likriktaren 2 röda stugan vård och omsorgsb 1980 446 6 4

västberga västberga gård 1 västberga gård Behandlingshem 1947 4 761 3

västertorp Bandyklubban 5 Bandyvägens gruppbostad vård och omsorgsb 1996 343 6 2

västertorp Brättet 2 vård och omsorgsb 1953 255 1

Åkersberga Smedby 38:1 ljungbacken Behandlingshem 1930 1 092 1

Årsta Ånn 7 Årsta sjukhem vård och omsorgsb 1961 6 344 77 8

Äppelviken Bockarna Bruse 1 Förskola/v o B 1975, 1988 660 2

örby Hemsystern 1 Högdalens äldreboende vård och omsorgsb 1965 11 549 158 8

örby Slott golvet 11 golvet vård och omsorgsb 2004 529 8 4

östermalm Kumlet 24 linnégården vård och omsorgsb 1972 6 451 86 11

gålö Stegsholm 3:5 Behandlingshem 1920 1 861 1

Heby östa 1:11 östagården Behandlingshem 1930, 1970 779 1

nynäshamn guldbröllopsminnet 1 Hamnvikshemmet Behandlingshem 1907 1 461 1

nynäshamn guldbröllopsminnet 2 Hamnvikshemmet mark ej bebyggd 0

nynäshamn tärnan 22 Behandlingshem 1966 172 1
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SOLNA LIDINGÖ

NACKA

HUDDINGE

NACKA

TÄBY

VAXHOLM
DANDERYD

SOLLENTUNA

JÄRFÄLLA

SUNDBYBERG

BOTKYRKA

EKERÖ

Kungsholmen stadsdelsområde
Norrmalm

stadsdelsområde

Hägersten-Liljeholmens stadsdelsområde

Östermalm stadsdelsområde

Södermalms
stadsdelsområde

Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsområde

Älvsjö stadsdelsområde

Skarpnäck stadsdelsområde

 

Farsta stadsdelsområde

Skärholmen stadsdelsområde

Bromma stadsdelsområde

Rinkeby-Kista stadsdelsområde

Spånga-Tensta
stadsdelsområde

Hässelby-Vällingby
stadsdelsområde

NÄLSTA

NOCKEBYHOV

OLOVSLUND

ÅKESLUND

ÅKESHOV

NOCKEBY

HÖGLANDET

SMEDSLÄTTEN

TRANEBERG

ÅLSTEN

ALVIKSTORA MOSSEN

ÄPPELVIKEN

HÄSSELBY GÅRD

VÄLLINGBY

VINSTA

GRIMSTA

SOLHEM

RÅCKSTA

MARIEHÄLL

RIKSBY

ULVSUNDA
INDUSTRIOMRÅDE

BÄLLSTA
SUNDBY

FLYSTA

ENEBY

BROMMA KYRKA

BECKOMBERGA

SÖDRA
ÄNGBY

NORRA ÄNGBY

KÄLVESTA

LUNDA

HÄSSELBY VILLASTAD

AKALLA

HUSBY

KISTA

RINKEBY

TENSTA

BROMSTEN

HANSTA

ULVSUNDA

ÖSTERMALM

GAMLA STAN
SKEPPSHOLMEN

NORR-
MALM LADUGÅRDSGÄRDET

DJURGÅRDEN

NORRA DJURGÅRDEN

HJORTHAGEN

VASASTADEN

RIDDAR-
HOLMEN

KUNGSHOLMEN

KRISTINEBERG

MARIEBERG

FREDHÄLL

LÅNGHOLMEN

REIMERS-
HOLME

LILLA
ESSINGE

STORA
ESSINGE

STADS-
HAGEN

ASPUDDEN

SÖDERMALM

SÖDRA
HAMMARBY-

HAMNEN

LÅNGSJÖ

STUREBY

ÖRBY

BAGAR-
MOSSEN

GAMLA
ENSKEDE

ENSKEDE
GÅRD

ENSKEDE-
FÄLTET

RÅGSVED
HÖKARÄNGEN

FAGERSJÖ

FARSTANÄSET

FARSTA

HAGSÄTRA

ORHEM

SKÖNDAL

LARSBODA

FLATEN

SKRUBBA

VÅRBERG

LÅNGBRO

LÅNGSJÖ

BREDÄNG

SKÄRHOLMEN

VÄSTERTORP

HÄGERSTEN

SÄTRA

HERRÄNGEN

FRUÄNGEN

ÄLVSJÖ

LISEBERG

VÄSTBERGA

SOLBERGA

ÅRSTA

SVEDMYRA

ÖSTBERGA KÄRRTORP

BJÖRKHAGEN

LILJEHOLMEN

TALLKROGEN

BANDHAGEN

GRÖNDAL

MÄLAR-
HÖJDEN

HÄGERSTENS-
ÅSEN

MIDSOMMAR-
KRANSEN

ÖRBY
SLOTT

JOHAN-
NESHOV HAMMARBY-

HÖJDEN

ENSKEDE
ENSKEDE-

DALEN

SKARPNÄCKS
GÅRD

GUBB-
ÄNGEN

FARSTA
STRAND

HÄSSELBY-
STRAND

  ABRA-
HAMSBERG

Tunet 1

Dalbon 1

Blackebergs Gård 2

Ålderdomshemmet 7

Ölänningen 2

Ceremonien 5

Tvättstugan 1

Sörklippan 1

Hallandsås 1

Prästgården 1

Bockarna Bruse 1

Blindfönstret 5
Blindfönstret 6

Överstycket 1

Skolörten 2
Vallörten 17

Backlöken 5 Brandliljan 14

Klofibblan 24

Myrbräckan 8

Spetskålen 65

Vitmåran 1 Eklövet 14
Salome 10

Fästegåvan 16

Vårdhemmet 1

Oslo 10

Köpenhamn 1

Ansgar 14 - 17

Idun 24

Bäcken 9
Helgonlegenden 7

Stranninge 1

Kvarnberget 2

Riddarsporren 21

Drevkarlen 9

Rio 9

Kumlet 24

Pilträdet 10 och 14

Trossen 13

Ånn 7

Gamlebo 8

De Gamlas Hem 2

Dalen 20

Palsternackan 3

Lilla Gungan 8
Alven 7

Svärdet 8
Fabriken 37 Stiftelsen 1

Vattumannen 31

Vattenpasset 16

Filen 4

Väderkvarnen 20

Väduren 16
Vasen 3

Sabbatsberg 23

Vilan 3

Kattrumpstullen 5

Golvet 11

Mockasinen 4

Prästgårdshagen 2

Flygfisken 14

Svalrocken 17

Hemsystern 1

Bygeln 1Bygeln 5

Bilden 1
Svedjaren 1

Svedjaren 3
Kolryssen 2

Tjärdalen 4

Gulskivan 1
Lådkameran 1

Byholmen 2

Frösätra 1

Malsätra 3

Måsholmen 15

Svanholmen 1

Nordens Vänner 4

Orhem 1:4

Lektionen 6

De Gamlas Vänner 7

Jämlikheten 5

Myntmästaren 2

Likriktaren 2

Kastanjen 7

Trehörningen 1
Bottenstocken 13

Brättet 2

Bandyklubban 5

Västberga Gård 1

Västbo 1
Broder Pehr 1

Jungfru Lona 2
Pettersbergs-

gården 15

Fruängsgården 1

Skärsliparen 2

Brevlådan 1

Kryddpepparn 3

Edö 1
Vilohemmet 1

Perstorp 1

Ålö 2
Hammarö 11

Hamnvakten 7

Mälteriet 2

Kampementet 4
Rio 8

Micasas fastigheter ligger spridda över hela Stockholms stad.
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MIcasas FastIgheter

Fruängsgården 1 Hägersten 2 Kumlet 24

Spetskålen 65 Svanholmen 1 Vilan 3

Vitmaran 1 Vattenpasset 16 Sabbatsberg 23
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Framgångsrikt miljöprogram
2008 i backspegeln. Micasa Fastigheters miljöpåverkan berör främst tre områden – energi, 
avfall och inomhusmiljö. Under 2008 gjordes energiinventeringar och energideklarationer  
av samtliga fastigheter. Micasa Fastigheters satsning på energibesparande åtgärder innebär  
besparingar redan nästa år. Från och med år 2012 innebär åtgärderna 3 142 ton i  
minskade koldioxidutsläpp samt besparingar på 30 miljoner kronor per år under  
installationens livslängd.

I och med att det tvååriga ombyggnadsprojektet av soprummen avslutades 2008 har idag  
alla Micasas fastigheter möjlighet till källsortering. På så sätt minskar både miljöpåverkan  
och sophämtningskostnaderna. När det gäller inomhusmiljön fortsätter mätningarna av  
radonhalten. 

Micasa Fastigheter genomför obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i sina  
fastigheter. I december 2008 var 72 procent av fastigheterna besiktigade och godkända.  
Godkänd OVK betyder bland annat rätt luftflöden, utbytta filter, kontrollerade kanaler och  
tydliga skötselinstruktioner.

Micasa Fastigheter använder enbart miljöbilar för sina transporter, vilket innebär att bolaget 
redan uppnått Stockholms stads miljömål om 100 procent miljöbilar år 2011. Under året  
påbörjades även en inventering av vilka kemikalier som fastighetsreparatörerna använder i  
sitt reparations- och underhållsarbete.

Kommunens mål
stockholm ska vara en attraktiv, 
trygg och växande stad för boende, 
företagande och besök

en hållbar livsmiljö ska värnas och 
utvecklas

Micasa Fastigheters mål
Minska miljöpåverkan

50 procent av soprummen ska  
byggas om till källsorteringsrum

100 procent av fastighetsbeståndet 
ska energiinventeras

Fordonsparken ska bestå av  
100 procent miljöbilar

Bränslet till miljöbilarna ska bestå av 
86 procent miljöbränsle

andel fastigheter med godkänd  
ventilationskontroll ska öka

Micasas Fastigheters resultat
Miljöpåverkan har minskats genom 
att samtliga, d v s 100 procent av 
soprummen, är ombyggda till  
källsorteringsrum 

Fordonsparken utgörs av 100  
procent miljöbilar (två sålda bensin-
bilar samt två inköpta miljöbilar). hela 
98,5 procent av bränslet till miljöbi-
larna är förnyelsebart

andelen fastigheter med godkänd 
ventilationskontroll har ökat. 72  
procent av fastighetsbeståndet har nu 
godkänd ventilation
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Framtidssatsning på energibesparingar
Micasa Fastigheter satsar 246 miljoner under tre år på energibesparings
åtgärder i fastigheterna. Det kommer att  leda till minskad energiåtgång  
och minskade kostnader många år framåt.
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Miljöarbetet 2008
Miljöarbetet under året baserades på 
det miljöprogram för 2008 som togs 
fram i samarbete med miljögruppen 
där samtliga avdelningar i företa-
get finns representerade. Målen för 
året finns främst inom de områden 
där Micasa Fastigheter har störst 
miljöpåverkan – energi, avfall och 
inomhusmiljö men även inom övriga 
områden som transporter och kemi-
kalier.

Energi
Under året har enligt planerna ener-
giinventering och energideklarationer 
gjorts i samtliga fastigheter. Detta 
som en första del i bolagets stora 
miljösatsning på energieffektivise-
ring i fastighetsbeståndet. I och med 
starten av energiprojektet blev ett 
flertal av årets energimål uppskjutna 
och istället inkluderade i projektet. 
Dock har tre fastigheter fått olje- och 
eluppvärmning utbytt till fjärrvärme 
och två fastigheter har fått oljepan-
nan bytt mot bergvärme.

Totalt sett satsar Micasa Fastig-
heter 246 miljoner kronor under en 
treårsperiod på energibesparande 
åtgärder i fastigheterna. 

Besparingarna kommer att mär-
kas redan nästa år men fullt ut år 
2012 med 30 miljoner kronor och 
minskat koldioxid utsläpp med 3 142 
ton per år under installationens livs-
längd. 

Avfall
Ombyggnaden av soprum till källsor-
teringsrum har pågått under två år 
och är nu slutförd. Det innebär att 
Micasa Fastigheter har hunnit med 

De sista bensindrivna bilarna i Micasa Fastigheters bilpool såldes under året och nu finns enbart miljöbilar. 

flera ombyggnader än planerat under 
året och att alla fastigheter nu har 
möjlighet till källsortering av sitt 
avfall. Tillsammans med tydlig skylt-
ning och information till hyresgäs-
terna ger det bättre sorteringsgrad, 
vilket minskar både miljöpåverkan 
och sänker kostnaderna för sophämt-
ning. En betydande insats under året 
har varit att följa upp nyttjandet och 
ge kontinuerlig information till hyres-
gästerna.

Inomhusmiljö
Arbetet med radonmätningar fort-
satte under året. Några få fastigheter 
återstår dock att mäta. Detta innebär 
att målet att samtliga mätningar ska 
vara gjorda får flytta över till miljö-
programmet 2009. För att säkerställa 
att mätningar görs på rätt ställen 
måste även de listor som finns över 
fastigheter och byggnader justeras. 
Dessa mätningar avser Micasa Fastig-
heter göra senare under 2009.

Endast ett fåtal av mätningarna 
i fastigheterna är över gränsvärdet. 
Detta kommer att åtgärdas med till 
exempel förbättrad ventilation och 
tätning av rörgenomföringar. I sam-
band med dessa åtgärder görs också 
uppföljande mätningar av radonhal-
ten.

OVK
OVK – obligatorisk ventilationskon-
troll har under 2008 genomförts i 52 
fastigheter. Nu är sammanlagt 91 av 
126 fastigheter besiktigade och god-
kända, d v s 72 procent. En godkänd 
OVK innebär att det är rätt luftflöden 
i huset, att filter är bytta och kana-
ler är kontrollerade och att det finns 
ritningar och skötsel instruk tioner för 

anläggningen. Intyg om genomförd 
OVK-besiktning finns uppsatt i entré-
erna i husen.

Transporter
De sista bensindrivna bilarna i 
Micasa Fastigheters bilpool såldes 
under året och nu finns enbart miljö-
bilar. Detta innebär att bolaget redan 
uppnått Stockholms stads miljömål 
till 2011 om 100 procent miljöbilar. 
Företaget uppfyller även målet från 
staden samt det egna miljöprogram-
met på 85 procent miljöbränsle med 
stora marginaler. Hela 98,5 pro-
cent av bränslet till miljöbilarna är 
förnyelse bart. 

Kemikalier
Målet för året var att minska kemi-
kalieanvändningen i fastighetssköt-
seln. Kemgruppen fick därmed en 
”omstart” och arbetet började med en 
inventering av vilka kemikalier som 
fanns i reparatörsbilarna. Som hjälp i 
valet av kemprodukter används före-
tagets ”Kemlista”. En uppdatering av 
denna påbörjades 2008 och kommer 
att avslutas under våren 2009. 

Miljöutbildning
Två halvdagars utbildning plane-
rades under 2008 för genomförande 
i januari 2009. En grundläggande 
miljöutbildning för all personal och 
en för alla chefer med fokus på mil-
jöledningssystemet. Detta är en stor 
del i arbetet att engagera samtliga i 
företagets miljöarbete. 
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nöjda och Friska medarbetare
2008 i backspegeln. Engagerade, kompetenta och friska medarbetare är grunden för en 
effektiv verksamhet med hög kvalitet. Micasa Fastigheter arbetar kontinuerligt med att  
utveckla organisationen och personalens kompetens. 

Under året deltog samtliga medarbetare i minst fyra dagars kompetensutvecklingsinsatser.  
Beroende på arbetsuppgifter fick medarbetarna utbildning inom till exempel jämställdhet,  
första hjälpen och arbetsmiljölagstiftningen.

2008 gjordes även flera friskvårdssatsningar, bland annat i samarbete med företagshälso - 
vården S:t Erikshälsan. Subventionerat årskort till Stockholms kommunala bad och gym,  
massage på kontoret, hälsoundersökning och motionstävlingar är några exempel på  
aktiviteter. Dessutom installerades ett litet gym för personalen i Micasas fastighet på  
Rosenlundsgatan.

Enligt 2008 års medarbetarenkät blev Nöjdmedarbetarindex (NMI) 63 procent, vilket inte  
kan jämföras med föregående år då mätningen skedde på annat sätt. Sjukfrånvaron är  
fortsatt låg med 2,51 procent (2,48 procent).

Kommunens mål
Kvalitet och valfrihet ska utvecklas 
och förbättras

staden ska vara en attraktiv arbets-
givare

Micasa Fastigheters mål
sjukfrånvaron ska minska 

nöjdmedarbetarindex ska öka

Verka för god återväxt av kompe-
tenta medarbetare

Micasas Fastigheters resultat
sjukfrånvaron ligger på fortsatt låg 
nivå, 2,51 procent

nöjdmedarbetarindex hamnade på 63 
procent

Minst fyra utbildningsdagar per  
anställd har genomförts
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Friskvårdssatsning ger resultat
Micasa Fastigheter har en sjuk
frånvaro på 2,51 procent. En  
bidragande orsak är förmodligen 
de många friskvårdssatsningarna 
såsom gåtävling, träningslokal  
och massage.

En hälsoundersökning genomför-
des i början av året. Den visade att 
personalen på Micasa Fastigheter 
mår bra men att många hade önske-
mål om att öka sin fysiska aktivitet. 
Under året har det därför satsats på 
att göra om en outnyttjad källarlokal 
i kontorsfastigheten till ett gym. På 
så vis finns alternativ för dem som 
inte lockas av tränings- eller simhalls-
kort. 

För att stimulera till ökad vardags-
motion har det under året vid två till-
fällen arrangerats STEG-tävlingar i 
Korpens regi. I denna satsning deltog 
en majoritet av de anställda. 

Ett samarbete med S:t Erikshäl-
san, företagshälsovården, har pågått 

Fokus för personalfrågorna har varit 
på organisations- och kompetensut-
veckling för att skapa en organisation 
som på bästa sätt uppfyller ägar-
kraven, samt för att rekrytera och 
behålla engagerade och kompetenta 
medarbetare.

Friskvårdsatsningar
Alla anställda erbjuds att köpa 
årskort till stadens simhallsanlägg-
ningar med bad och gym till sub-
ventionerat pris. Dessutom erbjuds 
alla anställda kontorsmassage med en 
halvtimme per kalendermånad. Anta-
let tider har utökats under året för att 
möta efterfrågan hos personalen. 
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under hela året och har bl a lett till 
att föreläsningar om sömn och stress 
genomförts. Detta för att öka medve-
tenheten om hur stress kan påverka 
sömnen, samt verktyg att ta till om 
detta händer. 

Kompetensutvecklingen 
under året
Alla anställda har deltagit i minst 
fyra dagars kompetensutvecklingsin-
satser under 2008.

Hela personalstyrkan har fått 
utbildning i pensioner, jämställdhet 
eller första hjälpen. För gruppen 
förvaltare/fastighetsreparatörer 
har särskild utbildning skett i ar-
betsmiljölagstiftningen.  Kurser och 
utbildningar som syftar till att öka 
kompetensen inom var och ens yrkes-
områden har också genomförts på 
avdelningsnivå.

Förutom detta sker satsningar på 
kompetensutveckling genom den indi-
viduella utvecklingsplanen. 

Jobbmässor vid universitet
Då potentiella medarbetare är en 
viktig målgrupp deltog Micasa Fastig-
heter i tre s k jobbmässor vid univer-
sitet och högskolor med för bolaget 
relevanta utbild ningar. De var Lava 
vid KTH, Hotspot i Västerås och Hög-
varv i Karlstad. En informationsbro-
schyr riktad till målgruppen liksom 
studentikosa give aways, togs fram. 
Årets budskap var miljö.

Krishantering/övning 
Under året har en krisledningsplan 
tagits fram. En särskild krisövning 
för ledningsgruppen genomfördes 
under våren med hjälp av en konsult. 
En brandövning för hela personalen 
genomfördes under våren. 

Medarbetarenkät 
Under våren genomfördes en med-
arbetarenkät. Enkäten gav ett bra 
resultat med ett Nöjd Medarbetar In-
dex (NMI) på 63 procent. Resultatet 
av enkäten har diskuterats på avdel-
ningsnivå, bl a med stöd av konsulter. 

Sjukfrånvaro 
Micasa Fastigheter har en låg sjuk-
frånvaro, delvis beroende på att 
bolaget under året inte har haft nå-
gon anställd som har varit långtids-
sjukskriven. Sjukfrånvaro var under 
2008, 2,51 procent (2,48). 

Statistik 
personal 2008
Kön och åldersstatistik

Män Kvinnor Totalt

Antal 33 36 69

% 47,8 52,2

Medelålder 51 45 48

Alla anställda erbjuds att köpa årskort till stadens bad och gym till sub ventionerat pris.
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Omsättningen och 
hyresintäkterna ökade
2008 i backspegeln. Jämfört med 2007 ökade nettoomsättningen och hyresintäkterna med 
3,8 respektive fyra procent. Den justerade soliditeten ökade med fyra procentenheter  
– till 27,3 procent. 

Under 2008 genomförde Micasa Fastigheter avkastnings- och beståndsvärderingar av företagets 
senior bostäder, servicehus, behandlingshem och övriga vårdbostäder. Fastighetsbeståndets bok-
förda värde var vid utgången av året 5,6 miljarder kronor – en ökning med 4,1 procent. 

Våren 2008 gjordes en webbaserad undersökning där Micasa Fastigheters leverantörer –  
konsulter och entreprenörer – tillfrågades vad de tycker om Micasa Fastigheter som beställare. 
Generellt är leverantörerna mycket positiva. På en skala där 100 är bäst, fick Micasa 74. De  
tillfrågade tycker bland annat att det är lätt att få tag på rätt personer samt att bolagets  
medarbetare är professionella och pålitliga. På önskelistan finns bland annat bättre  
uppföljning av uppdragen.

Kommunens mål
stadens verksamheter ska vara 
kostnadseffektiva

Budgeten ska vara i balans

Micasa Fastigheters mål
god budgetföljsamhet och prognos-
säkerhet

godkänd resultatnivå

Minska administrations- och indi-
rekta kostnader

Micasas Fastigheters resultat
ägarens resultatkrav var -50 mkr Mi-
casa Fastigheter resultat efter finans-
netto blev -20 mkr

andel administration och indirekta 
kostnader följer budget
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Leverantörer ger Micasa 
Fastigheter högt betyg
I en leverantörsundersökning som 
Micasa Fastigheter genomfört  
under året får bolaget ett index  
på 74 av 100 för sin roll som  
beställare.

Upphandling
Micasa Fastigheter har under 2008 
genomfört ett femtiotal objekts- och 
ramavtalsupphandlingar enligt 
Lagen om offentlig upphandling av 
investerings- och underhållsprojekt. 
Huvuddelen av dessa har genomförts 
som förenklad upphandling eftersom 
anbudssumman har understigit gäl-
lande tröskelvärde.

Exempel på stora upphandlingar 
som har genomförts är ombyggnad av 
gruppbostäder i kvarteret Frösätra 
och ombyggnad av gruppbostäder i 
kvarteret Prästgårdshagen.

Micasa Fastigheter har även del-
tagit i gemensamma upphandlingar 
inom Stockholms stad.

Under året har fokus framförallt 
legat på utveckling, effektivisering 
och styrning av hela inköpsverk-
samheten inom Micasa Fastigheter. 
Exempelvis har den tidigare utarbe-
tade inköpspolicyn kompletterats med 
tillämpningsföreskrifter i form av 
ett enkelt dokument med länkar till 
aktuella regler och rutiner hos såväl 
Micasa Fastigheter som hos Stock-
holms stad och Stockholms Stadshus 

AB. Vid utarbetandet av såväl poli-
cies som tillämpningsföreskrifter har 
stor möda lagts på att dessa över-
stämmer med motsvarande regelverk 
inom Stockholms stad.

Den modul för inköp som finns i 
Micasa Fastigheters ekonomisystem, 
Xor Control, har tagits i drift. Detta 
kommer på sikt att innebära att 
inköps processerna blir mer enhetliga 
inom hela bolaget.

Rutiner för bättre löpande plane-
ring och kontroll av kommande, pågå-
ende och avslutade upphandlingar har 
utarbetats och börjat användas inom 
inköps-/upphandlingsverksamheten.

Ett arbete med regelbunden, 
kvartalsvis, uppföljning av inköps-/
upphandlings verksamheten har också 
initierats. Styrtal har börjat definie-
ras, liksom utveckling av rutiner för 
regelbunden leverantörsuppföljning.

En översyn av de mallar och do-
kument som används vid offentliga 
upphand lingar har också påbörjats.

Organisatoriskt har inköps-/upp-
handlingsverksamheten under året 
flyttats till den administrativa avdel-
ningen, och profilen på inköpsansva-
rig omdefinierats till att omfatta ett 
mer övergripande ansvar för inköp 
inom Micasa Fastigheter.

Leverantörsundersökning
Under maj 2008 genomfördes en 
undersökning bland Micasa Fastig-
heters leverantörer. Företaget 3S fick 
uppdraget att ställa frågor till kon-
sulter och entreprenörer, både med 
och utan ramavtal, vad de tycker om 
bolaget som beställare. Undersök-
ningen genomfördes via webben och 
svarsandelen var 52 procent.

Frågorna handlade om hur bola-
gets beställningar fungerar, om det 
är lätt att få tag på rätt person, om 
det finns rätt kompetens och om hur 
samarbetet fungerar.

I stort är leverantörerna mycket 
positiva till bolaget som beställare. 
Indexet hamnade på 74, på en skala 
till 100. 

Micasa Fastigheters styrkor är:
• Lätta att få tag på 
• Hög kvalitet
• Betydelsefull samarbetspartner
• Professionella och pålitliga
• Ramavtal ger mervärde
• Materialkrav och miljökrav under-

lättar

Fastigheterna Skogsmarken 23 och Stiftelsen 
1 har sålts under året.
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Flerårsöversikt Nyckeltal
Belopp i mnkr 2008 2007 2006

nettoomsättning 895,0 830,0 823,0

resultat efter finansnetto 20,0 46,0 40,0

realisationsvinster 41,0 4,0 4,0

Kassaflöde löpande verksamhet 83,0 580,0 1 125,0

justerat eget kapital 209,0 221,0 217,0

internt avkastningsvärde fastigheter 8 911,0 8 356,0 7 618,0

Bokfört värde fastigheter 5 643,0 5 200,0 4 758,0

investeringar 229,0 273,0 439,0

Köp av fastigheter 25,0 367,0 504,0

Direktavkastning % 4,2 6,5 6,3

justerad soliditet % 27,3 23,3 23,6

Soliditet % 3,5 3,7 3,9

ränteteckningsgrad, ggr 0,9 1,3 1,3

avkastning totalt kapital % 3,3 4,2 3,3

medelantal anställda 69,0 69,0 57,0

Men självklart finns det områden där 
bolaget behöver förbättras. Det är 
bland annat:
• Uppföljningen av jobben
• Att göra beställningarna tydligare
• Micasa Fastigheters ”Hänsynsreg-

ler” måste bli mer kända

Separata kommentarer lämnades 
också, både positiva och negativa. Re-
sultaten från undersökningen genom-
arbetades under hösten 2008 och vid 
2009 års undersökning är målet att 
resultatet förbättras.

Ekonomisk översikt
Ägarförhållande
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, 
organisationsnummer 556581-7870, 
är ett helägt dotter bolag till Stock-
holms Stadshus AB.

 Micasa Fastigheter i Stockholm 
AB, är ett fastighetsbolag som äger 
och förvaltar Stock holms stads om-
sorgsfastigheter. Bolagets affärsidé är 
att erbjuda ett attraktivt och anpassat 
boende för människor i Stockholms 
stad i behov av stöd och trygghet. 

Fastighetsbestånd
Micasa Fastigheter i Stockholm 
AB äger idag 125 (125) fastigheter. 
Därutöver förvaltar bola get 5 (6) fas-
tigheter åt Fastighetskontoret. Den 
totala ytan som förvaltas uppgår till 
drygt 875 000 kvm.

Fastighetsbeståndet omfattar 
seniorbostäder, boende med heldygns-
omsorg, servicehus, behandlingshem 
och andra typer av vårdbostäder. I de 
största fastigheterna bedrivs ofta en 
blandning av dessa verksamheter.

 
Viktiga händelser 2008
Överföringen av omsorgsfastigheter 
till Micasa Fastigheter har under 
året inneburit att ytterligare en 
fastig het, Vårdhemmet 2, till ett pris 
av 25,1 miljoner kronor har förvär-
vats från Fastighetskontoret.

Fastigheterna Skogsmarken 23 och 
Stiftelsen 1 har sålts under året.

Seniorbostäder 
Micasa Fastigheter har i uppdrag att 
omvandla tidigare servicehuslägen-
heter till seniorboende. Bolaget äger 
och förvaltar idag cirka 750 senior-
lägenheter som hyrs ut via Stock-
holms Bo stadsförmedling.

Marknad
Stockholms stad är genom stads-
delsnämnderna och socialnämnden 
den domine rande hyres gästen. Det 

finns dock även några privata hyres-
gäster som driver vård samt privata 
hyresgäs ter som bedriver annan 
verksamhet i de kommersi ella lokaler 
som bolaget äger.

Bostäderna i servicehusen hyrs 
antingen direkt av de boende eller av 
stadsdels förvaltningarna. Det nya 
ramavtalet innebär att stadsdelarna 
successivt ska överta förstahandskon-
trakten för bostäderna i servicehusen.

Investeringar 
Årets ombyggnadsinvesteringar 
uppgår till 229 (273) mnkr. Av inves-
teringarna avser 163 (245) mnkr på-
gående projekt medan 66 (28) mnkr 
avser under året färdig ställda och 
slut redovisade ombyggnader.

Fastigheternas värde
Micasa Fastigheter har genomfört en 
intern avkastningsvärdering av hela 
fastighetsbeståndet per årsskiftet. 
Det totala värdet bedömdes uppgå till 
8 911 (8 356) mnkr. Fastigheternas 
bok förda värde var vid utgången av 
året 5 643 (5 200) mnkr.

Resultat
Resultatet före bokslutsdispositio-
ner och skatt uppgår till -20,1 (46,0) 
mnkr. Resultatet efter bokslutsdis-
positioner och skatt uppgår till 5,7 
(29,3) mnkr.

Fastighetsförvaltningens resultat
Nettoomsättningen har uppgått till 
894,5 (829,5) mnkr. Hyresintäkterna 
för pe rioden uppgår till 868,5 (802,3) 
mnkr.

Driftnettot uppgår till 238,7 (339,4) 
mnkr. Drift- och underhållskostnader 
uppgår till 587,8  (411,1) mnkr och 
fastighetsskatt till 23,1 (26,9) mnkr. 
Mätt som av kastning på totalt kapital 
(d v s resultat efter finansiella poster 
plus finansiella kostnader, i procent 
av genomsnittlig balansomslutning) 
motsvarar detta 3,3 (3,9) procent.

Finansverksamhetens resultat
Finansnettot (räntebidrag och övriga 
finansiella intäkter minus räntekost-
nader) uppgår till -152,7 (-152,6) mnkr. 

Eftergift av amortering på lån från 
Finansenheten uppgår till 59 mkr.

Finansiell ställning
Bolagets egna kapital, inklusive 73,7 
(72) procent av obeskattade reserver, 
var den sista december 209,1 (220,8) 
mnkr. I förhållande till den totala 
balansomslut ningen ger det en solidi-
tet på 3,5 (3,7) procent. 

Fastighetsbeståndets värde har vid 
intern beståndsvärdering per årsskif-
tet enligt avkastningsmodell, bedömts 
till 8 911 (8 356) mnkr. Med beak-
tande av fastigheternas över värden 
minus uppskjuten skatt, blir den jus-
terade soliditeten 27,3 (23,3) procent.

Köpta och sålda fastigheter   
Fastigheter inköpta 2008 Köpeskilling i mnkr Tillträdesdatum Area BRA

vårdhemmet 2 25,1 20081217

Fastigheter sålda 2008 Köpeskilling Tillträdesdatum Area BRA

Skogsmarken 67,5 20080729 3 503

Stiftelsen 1 10,1 20081215 2 380
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RESULTATRÄKNING
Micasa Fastigheter i Stockholm AB

BELOPP, tkr 2008 2007

Hyresintäkter 868 510 802 294

övriga förvaltningsintäkter 26 021 27 244

Nettoomsättning 894 531 829 538

Fastighetskostnader

Drift 347 614 334 722

Underhåll 240 148 76 358

tomträttsavgälder 36 352 32 070

Fastighetsskatt 23 114 26 916

övriga rörelsekostnader 8 650 20 108

Driftnetto 238 653 339 364

av och nedskrivningar 119 094 100 945

Summa fastighetskostnader -774 972 -591 119

Bruttoresultat 119 559 238 419

Centrala administrations och försäljningskostnader 38 847 41 339

Försäljning av fastigheter 40 530 4 385

Försäljning, utrangeringar övriga anläggningstillgångar 27 2 909

övriga intäkter 11 419 

Rörelseresultat 132 634 198 556

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 59 264 3 836

räntebidrag 6 304 21 634

räntekostnader och liknande resultatposter 218 312 178 070

Resultat efter finansiella poster -20 110 45 956

Förändring periodiseringsfond 25 225 3 352

Resultat före skatt 5 115 49 308

Skatter 553 19 983

ÅRETS RESULTAT 5 668 29 325
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BALANSRÄKNING
Micasa Fastigheter i Stockholm AB

TILLGÅNGAR, tkr 2008-12-31 2007-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 643 123 5 200 049

nedlagda kostnader på annans fastighet 183 241

inventarier 5 702 6 617

pågående  ny och ombyggnader 201 285 728 675

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 11 498 11 191

andra långfristiga fordringar 166 305

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 5 861 957 5 947 078

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Hyres och kundfordringar 15 642 28 800

Fordringar hos koncernföretag 6 927 7 059

Skattefordringar 20 737 7 925

övriga fordringar 68 851 6 977

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 364 17 325

Kassa och bank 1 4

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 130 522 68 090

SUMMA TILLGÅNGAR 5 992 479 6 015 168
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BALANSRÄKNING
Micasa Fastigheter i Stockholm AB

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr 2008-12-31 2007-12-31

Bundet eget kapital

aktiekapital 15 000 15 000

150.000 aktier

reservfond 14 900 14 900

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 138 955 142 630

lämnat koncernbidrag 33 000

Årets resultat 5 668 29 325

Summa Eget kapital 174 523 168 855

Obeskattade reserver

periodiseringsfonder 46 869 72 094

Avsättningar

avsättningar för pensioner  4 056

övrig avsättning skuld till koncernföretag  817

Summa avsättningar 0 4 873

Långfristiga skulder

Fastighetslån  55 494

Summa långfristiga skulder 0 55 494

Kortfristiga skulder

Fastighetslån  3 480

Checkräkningsskuld 5 450 812 5 341 569

leverantörsskulder 91 638 97 111

Skulder till koncernföretag 11 810 95 498

Skulder till moderföretag 673 33 571

övriga kortfristiga skulder 27 770 9 691

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 188 384 132 932

Summa kortfristiga skulder 5 771 087 5 713 852

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 5 992 479 6 015 168

Ansvarsförbindelser 1 297 453

Ställda säkerheter  
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KASSAFLÖDESANALYS
Micasa Fastigheter i Stockholm AB    

BELOPP, tkr 2008-12-31 2007-12-31

DEN LöPANDE VERKSAMHETEN

Resultat efter finansiella poster -20 110 45 956

avsättningar 4 873 487

Förändring av semesterlöneskuld 225 332

avskrivning anläggningstillgångar 121 934 100 945

nedskrivning/reversering anläggningstillgång 2 840 

nedskrivning långfristiga skulder 55 494 

nettoresultat försäljning av anläggningstillgångar 40 503 1 476

Förändring ränteskuld 12 298 53 982

Betald skatt 12 565 11 764

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital -26 524 79 524

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

ökning ()/minskning (+) av kortfristiga fordringar 49 623 1 945

ökning (+)/minskning () av kortfristiga skulder 6 936 661 091

Kassaflöde från den löpande verksamheten -83 083 -579 622

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Förvärv av materiella anläggningstillgångar 269 317 647 243

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 80 890 8 763

avdragsgill moms slutredovisning 44 102 3 670

Kostnadsförda investeringar 151 023 4 797

Kassaflöde från investeringsverksamheten 6 698 -630 013

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN

ökning ()/minskning (+) av långa fordringar 139 41

Koncernbidrag 33 000 44 000

nyupplåning 

omklassificering till kortfristig skuld 3 480

amortering av låneskulder/upptagna lån 2 756 959

Kassaflöde från finansieringsverksamheten -32 861 -2 797 520

Årets kassaflöde -109 246 -4 007 155

likvida medel vid årets början inklusive koncernkonto 5 341 565 1 334 410

likvida medel vid årets slut inklusive koncernkonto 5 450 811 5 341 565

i likvida medel ingår saldo på stadens koncernkonto. 

Dessa belopp ingår i kortfristiga skulder hos Stockholm Stad med 5 450 812 5 341 569
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Följande avskrivningsprinciper tillämpas:

Materiella anläggningstillgångar Nyttjandeperiod

Byggnader 50 år

inventarier 35 år

nedlagda kostnader på annans fastighet 35 år

Allmänna redovisnings
principer
Årsredovisningen har upprättats i en-
lighet med årsredovisningslagen med 
beaktande av Bok föringsnämndens 
allmänna råd.

Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder 
har värderats till anskaffningsvärden 
om inget annat anges nedan.

Redovisning av intäkter  
och kostnader
Hyresintäkter periodiseras i enlighet 
med hyreskontrakt. Förskottshyror 
redovisas därmed som förutbetalda 
hyresintäkter. I bruttohyra ingår pos-
ter avseende vidaredebiterade kostna-
der, till exempel fastighetsskatt och 
mediakostnader.

Administrationskostnader är upp-
delade på fastighetsförvaltningens 
administrationskostnader, som ingår 
i bruttoresultatet, samt centrala 
administrationskostnader, som ingår 
i rörelseresul tatet.

Lånekostnader periodiseras över 
underliggande låns löptid.

Fastighetsköp och fastighetsför-
säljning redovisas på kontraktsdag 

alternativt när alla villkor i kon-
traktet uppfyllts, vilket avviker från 
tillträdesdag.

Fordringar
Fordringar har efter individuell vär-
dering upptagits till belopp varmed 
de beräknas inflyta.

Nedskrivningar
De redovisade värdena för bolagets 
tillgångar kontrolleras vid varje 
balansdag för att utröna om det finns 
någon indikation på nedskrivnings-
behov. Om någon sådan indikation 
finns, be räknas tillgångens återvin-
ningsvärde som det högsta av nytt-
jandevärdet och nettoförsäljnings-
värdet. Nedskrivning görs om 
återvinningsvärdet understiger det 
redovisade värdet.

Anläggningstillgångar
Fastigheterna har upptagits till 

ursprungligt anskaffningsvärde med 
avdrag för avskrivningar.

Pågående nyanläggningar vär-
deras till nedlagda kostnader. Vid 
ombyggnader kostnadsförs den del av 
investeringen som kan anses utgöra 
underhåll

Avskrivningar
Avskrivningar sker linjärt över till-
gångens nyttjandeperiod och redovi-
sas som kostnad i re sultaträkningen.

Koncernuppgifter
Bolaget är ett helägt dotterbolag till 
Stockholms Stadshus AB, org nr 
556415-1727, med säte i Stockholm. 

Av totala inköp och försäljningar 
mätt i kronor avser 10,0 % (10,4 %) 
av inköpen och 74,4 % (69,7 %) av 
för säljningen andra bolag inom kon-
cernen Stockholms Stadshus AB och 
Stockholms stad.
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Om Micasa Fastigheter i 
Stockholm AB
2008 i backspegeln. Micasa Fastigheter arbetar kontinuerligt för att höja medvetenheten och 
kunskapen om omsorgsboendets speciella förutsättningar. Det sker bl a genom möten med olika 
typer av organisationer, konferenser och projekt där både bransch och forskare ingår.

Under våren organiserade bolaget en kunskapsdag som handlade om framtidens boende.  
Där fanns möjlighet till möten och till kunskapsinhämtning, närmare 150 personer deltog.

Många, både svenska och utländska, organisationer har upptäckt Micasa Fastigheters genom-
tänkta seniorboenden och kommit på besök för att se med egna ögon och ta del av bolagets  
erfarenheter. Sju studiebesök tog bolaget hand om under hösten 2008. 

Kommunens mål
stockholm ska vara en attraktiv, 
trygg och växande stad för boende, 
företagande och besök

Kvaliteten inom stadens omsorgs-
verksamheter ska öka – trygghet, 
värdighet och valfrihet ska prägla 
hela omsorgen

Micasa Fastigheters mål
Utveckla dialogen mellan stadens 
bolag och utveckla samverkan med 
näringslivet

Micasas Fastigheters resultat
Fem träffar med nätverket för utveck-
ling av äldres boende i stockholm

Micasa Fastigheters Kunskapsdag
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Stark utveckling tack vare 
kunskap och nytänkande 
Nytänkande och kunskap är två av Micasa Fastigheters värde
ord. För att kunna ha en verksamhet som präglas av de orden 
krävs en hel del omvärldsbevakning och nätverksarbete. Därför 
är Micasa Fastigheter medlemmar i en hel del kunskapsorgani
sationer, både svenska och utländska liksom organisationer där 
erfarenhetsutbyte är fokus.

Micasa Fastigheter i 
Stockholm AB
Micasa Fastigheter i Stockholm AB 
är ett fastighetsbolag som äger och 
förvaltar Stockholms stads vård- och 
omsorgsfastigheter. Bolaget har ett 
särskilt uppdrag att aktivt medverka 
till att utveckla boendet för äldre, 
funktionshindrade och andra med 
särskilda behov. Micasa Fastigheter 
ska också i samverkan med andra 
aktörer vara en drivande kraft i 
bransch utvecklingen.

Fastighetsbeståndet omfattade år 
2008 130 (131) fastigheter där Mi-
casa Fastigheter äger 125 (125) och 
förvaltar 5 (6). Fastighetsbeståndet 
var värderat till 8 911 (8 356) mnkr. 
Micasa Fastigheter hade vid års-
skiftet 2008/2009 69 (68) anställda. 
Nettoomsättningen var 894,5 (829,5) 
mnkr och resultatet efter skatt blev 
5,7 (29,3) mnkr.

Stadens uppdrag till  
Micasa Fastigheter 2008
Micasa Fastigheter i Stockholm AB 
är ett helägt dotterbolag till Stock-
holms Stadshus AB. Micasa Fastighe-
ter bedriver verksamheten i enlighet 
med kommunfullmäktiges mål samt 
ägardirektiv.

Kommunfullmäktiges tre  
övergripande mål:
• Stockholm ska vara en attraktiv, 

trygg och växande stad för boende, 
företagande och besök

• Kvalitet och valfrihet ska utveck-
las och förbättras 

• Stadens verksamheter ska vara 
kostnadseffektiva

Stadens uppdrag till  
Micasa Fastigheter under 2008:
• Tillhandahålla välskötta och 

trygga bostäder för stadens äldre 
och för personer med funktions-
nedsättning 

• Genomföra ombyggnader och upp-
rustningar i befintligt bestånd

• Medverka till att sänka stadens 
totala kostnader för lokaler och 
finna kostnadseffektiva lokallös-
ningar

• Bistå förvaltningarna i arbetet 
med att utveckla vård- och om-
sorgsbostäder i Stockholm

Den sociala dimensionen är lika viktig som 
tekniken.
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• Bidra till en mångfald och utveck-
ling av boendeformer där det även 
finns möjlighet till servicehus-
boende

• Värna tillgången till gemenskaps-
lokaler i beståndet

• Vidareutveckla den sociala dimen-
sionen i boendemiljön

Micasa Fastigheters  
affärsidé
Micasa Fastigheter i Stockholm AB 
ska erbjuda ett attraktivt och anpas-
sat boende för människor i Stock-
holms stad i behov av stöd och trygg-
het.

Bolagets vision
Ett boende att se fram emot.

Arbetet baseras på en gemensam 
värdegrund
• Engagemang

• Nytänkande

• Omtanke

• Kunskap

Micasa Fastigheters fyra strate
giska teman
För att nå bolagets mål och därmed 
förbättra livskvaliteten för hyres-
gästerna krävs att bolaget arbetar 
strategiskt och målinriktat. Därför 
fokuserar bolaget på fyra valda te-
man. Dessa fyra teman stämmer väl 
överens med stadens krav på mål för 
bolaget.

• Förvalta, anpassa och utveckla 
fastighetsbeståndet på kort och 
lång sikt

• Utveckla nya kunderbjudanden 
med koncept, produkter och tjäns-
ter utifrån marknadens behov

• Behålla och rekrytera engagerade 
och kompetenta medarbetare

• I samverkan med andra aktörer 
vara en drivande kraft i bransch-
utvecklingen

Micasa Fastigheters  
styrelse
Styrelsen för Micasa Fastigheter i 
Stockholm AB är politiskt tillsatt av 
kommunfullmäktige i Stockholms 
stad. Enligt bolagsordningen ska 
styrelsen bestå av lägst fem, högst 
sju ledamöter samt lägst tre högst 
sju suppleanter. Under 2008 bestod 
styrelsen av sex ledamöter inklusive 
ordförande samt fem suppleanter.

Ordförande är Ewa Samuelsson (kd)
Vice ordförande är Lilian Falkbäck (s)

övriga ledamöter är:
Olle Andretsky (m)
Peter Salomon (m)
Per Hallerby (fp)
Peter Engberg (s) (utsedd av kommun-
fullmäktige 17 november 2008)
Fredrik Angetun (mp)

suppleanter:
Birgitta Holm (m)
Cecilia Söderman (fp)
Thyra Nordström (s)
Britta Ring (v)
Hannah Ekeroos (kd)

Personalrepresentant i styrelsen är
Conny Nilsson, Kommunal

Micasa Fastigheters 
ledningsgrupp
Anders Nordstrand, VD
Annika Rapp, administrativ chef
Jonas Törnell, fastighetschef, region 
väst (fr o m 090112)
Leif Axelsson, fastighetsservicechef
Maria Ehn-Notrica, informationschef
Raija-Liisa Rapeli Sirén, fastighets-
chef, region öst
Stina Karlemyr, teknisk chef
Martin Holmberg (fastighetschef, 
region öst t o m 090111)

Studieresa 2008
I mars 2008 genomförde styrelsen 
och ledningsgruppen en studieresa 
till Amsterdam och Bryssel. I Am-
sterdam besöktes ett antal vård- och 
omsorgs boenden, seniorboenden 
samt en larmcentral. I Bryssel träf-
fade gruppen representanter från 
CECODHAS, den europeiska organi-
sationen för offentliga bostäder; EU 
kommissionens sektion för demografi 
och socialpolitik samt InfoSociety, 
enheten för samhällsinformation m fl. 
Det var fyra intensiva och lärorika 
dagar där olika tekniker och hjälpme-
del i fastigheter visades, hur vården 
och omsorgen var organiserad samt 
hur olika organisationer inom EU ser 
på försörjningen av bostäder för äldre 
i Europa.

Studiebesök
Ryktet om Micasa Fastigheters senior-
boenden har spridit sig både inom 
Sverige och utanför landets gränser. 
Under hösten besöktes bolaget och 
framförallt Reimersuddes och Rid-

Verksamheten i Micasa Fastigheter är uppdelad på fem enheter samt en VD-stab.
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darsporrens seniorboenden av grupper 
från Emmaboda, Gävle, Karlskrona, 
Japan, Nederländerna och Costa Rica. 

Grupperna har varit intresserade 
av allt från teknik till finansiering 
och tillvalstjänster. Tack vare det 
goda samarbetet med boråden i de 
aktuella fastigheterna har studiebe-
söken blivit en stor framgång.

Nätverk
Micasa Fastigheter ingår i olika nät-
verk för utbyte av kunskap och idéer 
mellan stadens bolag, näringsliv, 
universitet och högskolor.

I nätverket för utveckling av 
äldres boende i Stockholm som 
Micasa Fastig heter deltar i ingår 

SKB, Blomsterfonden, SABO, Hjälp-
medelsinstitutet, HBV, Stockholms 
stads äldreförvaltning samt stadens 
bostadsbolag Familjebostäder, Stock-
holmshem och Svenska Bostäder. 
Under året träffades nätverket vid 
fem tillfällen.

I samverkan med KTH Syd har 
Micasa Fastigheter tagit fram en 
projektplan för utformning av en vis-
ningslägenhet.

Micasa Fastigheter ingår också i 
yrkesspecifika nätverk inom Stock-
holms stad.  Det innebär att perso -
nal-, informations- och it-ansvariga 
inom Stockholms stad träffas regel-
bundet för kunskaps- och erfaren-
hetsutbyte.

Micasa Fastigheter är också med-
lemmar i AAATE, IAHSA, Sveriges 
Marknadsförbund, Rådet för bygg-
kvalitet (BQR), föreningen för kom-
munala fastighetsförvaltare (FKF), 
Forum för Vårdbyggnadsforskning, 
Effectnet – EU-projektföreningen, 
Svensk Fastighetsindex (SFI/IPD) 
och Fastigo.

Kommunikation
Micasa Fastigheter fortsätter att 
förbättra läsbarhet, tydlighet och 
pedagogik i samtliga kommunika-
tionskanaler – webb, trycksaker, brev, 
skyltar, infor mations material, annon-
ser och på vepor. Micasa Fastigheter 
vinnlägger sig också vid all produk-

Micasas styrelse överst från vänster: Ordförande är Ewa Samuelsson (kd), Vice ordförande är Lilian Falkbäck (s), Olle Andretsky (m), Peter Salomon (m),  
Per Hallerby (fp), Peter Engberg (s) (utsedd av kommunfullmäktige 17 november 2008), Fredrik Angetun (mp), Birgitta Holm (m), Cecilia Söderman (fp),  
Thyra Nordström (s), Britta Ring (v), Hannah Ekeroos (kd)
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tion, vare sig det gäller profilmaterial 
eller tryckta pappers produkter, att ta 
största möjliga miljöhänsyn. 

Webbtjänst
Varje dag har micasa.se 500–900 
unika besökare. Intresset för bola-
gets fastig heter  ligger högt bland 
webbesökarna. Efter startsidan är 
fastighetsnoden den plats som drar 
flest besökare på micasa.se. De sidor 
som presenterar senior bostäder lig-
ger högst bland fastighetssidorna. 
Den fil som laddas ner flest gånger 
på webbplatsen är bolagets broschyr 
om seniorbostäder. Sidan för felan-
mälan direkt på webben, ”kontakta 
oss” och företagspresentationen om 
Micasa Fastigheter är också populära 
ingångar.

Webbtjänsten utvecklas ständigt 
liksom verktygen som hanterar den. 
Under hösten förbereddes en uppgra-
dering av webbpubliceringsverktyget. 
Det är en avgörande aktivitet för 
framtida investeringar i micasa.se. 

Micasa Fastigheter  
tillgängligt på Insyn
Insyn är Stockholms stads webb-
tjänst som möjliggör för medborgarna 
att följa bolagsstyrelsers och stads-
delsnämnders beslut. Där finns både 
föredragnings listor och protokoll. 
Micasa Fastigheter hade förra året 
56 prenumeranter på Insyn. Det 
utgör 1,5 procent av det totala antalet 
prenumeranter.

PR
Public relations är ett bra sätt för ett 
kommunalt bolag att arbeta med sitt 
varumärke. Public relations är inte 
bara pressbearbetning utan samtliga 
kontakter, skriftliga och muntliga, 
med hyresgäster, samarbetspartners 
och allmänhet. Micasa Fastigheter är 
ännu ett relativt okänt varumärke. 
Många av årets aktiviteter har haft 
som mål att visa på bolaget som en 
betydelsefull aktör på marknaden.  
Det är viktigt för att kunna attrahera 

bra samarbetspartners, bland annat 
vid upphandlingar, för att hyresgäs-
ter och deras anhöriga ska känna sig 
trygga och för att vara en attraktiv 
arbetsgivare.

Micasa Fastigheter har förekom-
mit i pressen, framförallt i bransch-
tidningar och citytidningar, under 
året. Störst intresse har pressen 
visat för studentbostäder och etniskt 
boende.

Evenemang
Micasas Kunskapsdag
Den 3 april genomförde Micasa 
Fastig heter en Kunskapsdag i form 
av ett seminarium med ett antal 
experttalare inom ämnet framtidens 
äldreomsorg. Ca 150 personer deltog. 

Årlig glögg
Varje år i början av december bjuder 
Micasa Fastigheter samarbetspart-
ners och Stockholms stads verksam-
heter på glöggfest. 

Micasas ledningsgrupp frän vänster: Leif Axelsson (fastighetsservicechef),  Maria Ehn-Notrica (informationschef), Anders Nordstrand (VD), Jonas Törnell (fastig-
hetschef, region väst (fr o m 090112), Raija-Liisa Rapeli Sirén (fastighetschef, region öst), Stina Karlemyr (teknisk chef), Annika Rapp, (administrativ chef).



De gamlas vänner 7

Flygfisken 14

Golvet 11

Palsternackan 3

Tvättstugan 1

Västberga gård 1

Ulvsunda 1.4

Trehörningen 1

Trossen 12



Riddarsporren

Axelsberg

Råcksta

Tensta

Triaden

Alven 7

Bottenstocken 13

Bygeln 1

De gamlas hem 2



Ett boende att 
se fram emot

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Rosenlundsgatan 44 B  Tfn: 08 508 360 00
Box 17211    Fax: 08 508 360 04
104 62 Stockholm   www.micasa.se
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