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VD har ordet

Micasa Fastigheter fortsätter arbetet för
att nå visionen – Ett boende att se fram
emot – genom ett aktivt utvecklingsarbete. Samarbetet med KTH Syd – Centrum
för Byggande och Hälsa – har påbörjats
och bolaget har anställt en doktorand
som inledningsvis ska utvärdera våtrummen, ett av bolagets stora bekymmer vid
ombyggnad av äldre vård- och omsorgsboenden till moderna och funktionella
boenden för äldre. Samarbetet med KTH
och anställningen av en doktorand syftar
också till att höja bolagets egna kompetens, genom att sammanföra praktik och
teori. Bolaget kommer också att försöka
få samarbeten till stånd med universitet
och högskolor, varför bolagets FOU-verksamhet måste stärkas och formaliseras.
Seminarieserien Seniorboende 2030
– ett boende i världsklass genomfördes
under 2009. Totalt arrangerades sju seminarier som tog upp allt ifrån den fysiska
planeringen av lägenheten till samvaro
och mat. Seminarierna blev mycket uppskattade och totalt över 700 personer från
olika branscher deltog. Serien avslutades
med ett sammanfattande seminarium i
december med deltagande av både äldreministern och äldreborgarrådet. Under
hösten 2010 kommer Svensk Byggtjänst
att ge ut en bok om seniorboende som
bygger på Micasa Fastigheters seminarieserie. Boken ska stimulera till nytänkande och samtidigt ge praktiska råd om hur
ett seniorboende kan planeras.
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Bolagets initiativ om mat för äldre
tillsammans med Smaka på Stockholm,
skapade ett stort intresse hos media och
bland restauratörer. Micasa Fastigheter
har ett antal tomma restauranger där bolaget tillsammans med intresserade restauratörer kan skapa framtidens restaurang för äldre.
Visningslägenheten har rönt mycket
uppmärksamhet och det är glädjande
att så många har kommit för att göra ett
studiebesök i lägenheten. Intresset tyder
också på att det saknas visningsmiljöer
och diskussion om hur det framtida äldreboendet ska utformas. Förutsättningarna
för att utöka visningsverksamheten och
visningsmiljön inom bolaget är stora.
Underhåll
Underhållet har varit ett prioriterat område under 2009 och kommer så vara under många år framöver. Totalt har bolaget
genomfört underhåll för drygt 260 miljoner kronor, vilket är något över budget.
Eftersatt underhåll
Bolagets stora fråga under 2009 har varit det eftersatta underhållet, d v s att
återställa fastigheterna i ett funktionellt
skick. Det handlar om värme och ventilation, vatten och avlopp, el, fasader, tak,
hissar, fönster och balkonger.
Under 2009 startade projekteringen av
ca 15 fastigheter. Flera av projekten påbörjades under sommaren och hösten. De

åtgärder som genomförts är bl a omläggning av tak, ytskiktsrenoveringar, nya
golv, armaturer och badrum. Arbetena
har självklart påverkat verksamheten,
men är samtidigt mycket uppskattade
av boende och personal då det äntligen
sker en renovering av lokalerna. I nuläget
görs ingen upprustning av lägenheterna,
förutom i Skärholmens servicehus, eftersom det får så stora konsekvenser för de
boende. Lägenhetsupprustningarna sker
successivt i takt med att lägenheterna
blir tomställda.
Planerat underhåll
Under 2009 har bolaget genomfört fler
åtgärder än någon gång tidigare och de
flesta av de åtgärder som planerades för
2009 har också genomförts. De åtgärder
som gjorts under 2009 handlar till mycket
stor del om sådant som ökar tryggheten,
säkerheten och tillgängligheten för de
boende.
Utemiljö
Upprustningen av utemiljön har påbörjats på allvar under 2009. Två större
gårdar har projekterats enligt bolagets
utemiljöprogram och ska färdigställas

under 2010, lagom till våren. Arbetet med
inventeringen av bolagets parker och gårdar har påbörjats och kvalitén i utemiljön
kommer att förstärkas successivt under
de kommande åren.
Minskad energianvändning
Micasa Fastigheter ska ligga i framkant
i miljöarbetet, bl a genom att minska energianvändningen i fastigheterna. Under
året påbörjades arbetet med energisparåtgärderna i 18 fastigheter och de är slutförda i tio.
De åtgärder som skett är främst:

ombyggda. Under 2009 genomfördes ombyggnaderna på ett nytt sätt, bl a genom
en ökad närvaro av egen personal. Bolaget ordnade även olika aktiviteter i huset
under själva byggperioden. Även ett förbättrat samarbete med byggentreprenören och en ökad förståelse hos entreprenören har medverkat till att upplevelsen
av störningar under ombyggnadsperioden
minskat.
Boråden har varit fortsatt aktiva och
bolaget försöker på olika sätt medverka
till att öka aktiviteten och gemenskapen
bland de boende i fastigheterna.

Bolaget har satt upp solpaneler på fastig
heten Edsby 5:2 för värme och uppvärmning av vatten. Samtidigt pågår projektering för solceller för elproduktion på
fastigheten Kattrumpstullen, vid Roslagstull.
Bolaget har fortsatt arbetet att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001. För att
nå dit krävs inte bara en lägre energiförbrukning, utan ett engagemang från alla i
bolaget. Miljörevision genomfördes under
slutet av 2009 och Micasa Fastigheter
blev miljöcertifierade i början av 2010.

Trygghetsboende
Micasa Fastigheter har medverkat i stadens arbete om det framtida Trygghetsboendet i Stockholms stad. För Micasa
Fastigheter innebär det att tio av bolagets servicehusfastighter kommer att
omvandlas till Trygghetsboende under de
kommande åren. Bolaget kommer även
ansvara för den personalresurs som ska
finnas till för de boende i husen.
Omvandlingen innebär även en omfattande ombyggnad av fastigheterna
på sikt. Samtliga lägenheter ska byggas
om till en s k trygghetsboendestandard
i likhet med seniorlägenheterna. Ett av
syftena med boendet är att de äldre ska
klara sig själva längre i dessa boenden
jämfört med ett »vanligt« boende. Om
detta ska bli möjligt krävs en ombyggnad
som förbättrar tillgängligheten. Även den
tekniska standarden måste höjas.

Seniorboendet
Intresset för seniorboendet är fortsatt
stort. Arbetet med att bygga om tidigare
servicehuslägenheter till seniorboendestandard har fortsatt. Under 2009 renoverades 83 lägenheter. Därmed är 408
av bolagets 740 seniorlägenheter helt

En attraktiv arbetsgivare
Bolaget har växt mycket på kort tid. Omsättningen har från år 2003 till 2009 ökat
från 250 miljoner kronor till drygt 900
miljoner kronor. Antalet fastigheter har
ökat från 20 till 132. Under året har också alla fastigheter blivit uppmätta, vilket

· Ventilation, byte till luftbehandlings
aggregat med högre effekt
· Utbyte av styr och övervakning för
driftoptimering
· Byte av tryckreglerade pumpar
· Installation av bergvärmepumpar
· Installation av solvärme

resulterat i att bolaget vuxit från tidigare ca 870 000 kvm till drygt 1,1 miljoner
kvm. Antalet anställda har ökat från nio
anställda våren 2004 till knappt 80 vid
årsskiftet.
Ett nytt bolag ger möjlighet att tänka
nytt och annorlunda. Det skapar förutsättningar att bygga en organisation
anpassad för de uppgifter som bolaget är
bildat för. För att nå dit krävs en engagerad och aktiv personal. Det krävs också
kunskap. Bolaget har haft och har en ambitiös kompetensutvecklingsplan. Friskvårdsprogrammet är också mycket ambitiöst, vilket resulterat i en fortsatt låg
sjukfrånvaro, 2,89 procent.
Bolagets allt större volym och verksamhet gör det nödvändigt att se över både
ledningsstruktur och vissa funktioner
inom bolaget. Även bolagets arbetssätt
kommer att behöva ses över för att anpassas till den nya situationen. Arbetet har
påbörjats och ska vara avslutat före sommaren 2010. Micasa Fastigheter ska fortsätta vara ett nytt och spännande fastighetsbolag – ett annorlunda bolag och ett
bolag som tillhör framtiden.
Avslutningsvis kan konstateras att
intresset för Micasa Fastigheter och omsorgsboendet ökar inom flera olika sektorer och branscher. Det är naturligtvis
glädjande att intresset för just Micasa
Fastigheter ökar. Det är ett resultat av de
aktiviteter som bolaget genomfört under
flera år och ett kvitto på att bolagets inriktning är rätt.
Micasa Fastigheter ska fortsätta utveckla boendet för dem som är i behov av
stöd och trygghet och för att Stockholms
stad i framtiden ska kunna erbjuda attraktiva och tillgängliga bostäder – ett boende att se fram emot.
Anders Nordstrand
VD HAR ORDET
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
· Stockholm ska vara en attraktiv, trygg,
tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
· Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och
förbättras

MICASA FASTIGHETERS MÅL
· Nöjdkundindex ska öka till 83 procent
(80)
· Vidareutveckla den sociala dimen
sionen i boendemiljön

MICASA FASTIGHETERS RESULTAT
· Nöjdkundindex 79,7 procent
· Utflykt för seniorhyresgäster till Beridna
Högvakten
· Två nummer av tidningen Trivsel till alla
hyresgäster
· Storbandskonsert i Kista servicehus
· En recepttävling för alla hyresgäster
har genomförts

Nöjda hyresgäster viktigaste målet
Micasa Fastigheters hyresgäster trivs och är nöjda med
sin hyresvärd. De trivs oavsett om de hyr en bostad eller en lokal. För
Micasa Fastigheter räcker inte det. Målet är att få många fler nöjda hyres
gäster. För att komma ännu närmare det ska bolaget nästa år bland annat:
· Genomföra aktiviteter som ännu fler av hyresgästerna tilltalas av och
vill delta i.
· Förbättra tillgängligheten i bolagets fastigheter enligt Stockholms
stads mål att staden ska bli världens mest tillgängliga stad under 2010.
· Starta 12 ombyggnadsprojekt i projektet Eftersatt underhåll.
· Färdigställa 16 ombyggnadsprojekt som pågår i projektet Eftersatt underhåll
· Den som flyttar till Micasa Fastigheter ska veta att det är ett boende att se
fram emot. ●
ÖVER 90 PROCENT AV

MICASA FASTIGHETERS HYRESGÄSTER
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AktivBo – Nöjdkundindex
Under våren 2009 genomfördes en hyresgästenkät bland bostadshyresgäster
(seniorbostäder, vanliga bostäder och
studentbostäder) och lokalhyresgäster
(kontor, butiker, restauranger och liknande) samt kunder (stadsdelsförvaltningar,
socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen och vårdentreprenörer). Svarsprocenten var för bostadshyresgäster, 64,1
procent; lokalhyresgäster, 48,2 procent
samt kunder 44 procent. Totalt svarade
745 personer på undersökningen.
Bostäder
Bland bostadshyresgästerna är trivseln
fortsatt hög. 91,2 procent uppgav att de
trivs i kvarteret/bostadsområdet och 94,5
procent att de trivs med sin lägenhet.
89,1 procent trivs med Micasa Fastigheter som hyresvärd.
Micasa Fastigheters tillgänglighet får
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över lag höga betyg av hyresgästerna. 87
procent tycker att det går bra att komma
fram på telefon och 85,2 procent anser att
det går bra att besöka kontoret.
Bemötandet från både felanmälan och
fastighetsskötare/reparatör får mycket
bra betyg, 95 procent respektive 96,2 procent är nöjda med detta.
Information om vad som händer i
fastigheten tycker 71,6 procent är bra
eller mycket bra, medan endast 59,9 procent tycker att de får tillräcklig information om vad som händer i området.
Hyresbladet, Trivsel och micasa.se får
även i år höga betyg, alla tre ligger mellan 90 och 91 procent.
Städning av grovsoprum/miljöstuga
tycker 62,2 procent fungerar bra vilket är
en ökning från förra året med cirka åtta
procentenheter.
Att få bekräftelse på att arbetet slutförts när man anmält ett fel uppskattats

av många och detta tycker 83,9 procent
fungerar bra eller mycket bra vilket även
här är en förbättring med åtta procentenheter från förra året.
Belysning på gården och nära huset
får sämre betyg i år, 80,4 procent jämfört
med 86,3 procent förra året.
Sämst betyg får städning/tillsyn av källare och vindar, att känna igen anlitade
entreprenörer samt parkeringsmöjligheter för gäster.
93,3 procent kan tänka sig att rekommendera Micasa Fastigheter som hyresvärd till andra.
Lokaler
Lokalhyresgästerna trivs mycket bra i
både sina lokaler och i stadsdelen/kvarteret, siffran där är 91,5 procent. Däremot
är trivseln med fastigheten och Micasa
Fastigheter lägre – 78,7 procent respektive 78,6 procent.
Tillgänglighet per telefon får högsta
möjliga betyg, 100 procent är nöjda. Att
komma fram på telefon vid felanmälan
får betyget 92,7 procent. Däremot tycker
man inte att man får svar på mail i lika
stor utsträckning, endast 76,5 procent är
nöjda med detta.
Bemötandet får mycket bra betyg. 97,5
procent tycker att de får ett bra eller
mycket bra bemötande av felanmälan.
Bemötandet i växeln är 88,9 procent nöjda med.
Informationen får generellt lägre betyg. Endast 66,7 procent tycker att den
löpande förvaltningsinformationen och
information i samband med reparationer/anpassning av lokalerna är tillräcklig. 63,6 procent tycker att information i
samband med ombyggnader är bra eller
mycket bra.
Många tycker att det är svårt att få fel
reparerade inom rimlig tid och att få be-

Bostadshyresgäster betygsätter Micasa Fastigheter

kräftelse på att arbetet är slutfört. Hyresgästerna är dock mer nöjda med kvaliteten på det utförda arbetet.
Kunder
84 procent av kunderna trivs bra med anlitade entreprenörer. Med Micasa Fastigheter trivs 96 procent. Att få kontakt
med Micasa Fastigheter tycker de flesta
fungerar bäst via telefon där 88,8 procent är nöjda. 82,1 procent tycker att det
fungerar bra eller mycket bra att få svar
via mail. Lika många tycker också att de
får svar på sina frågor och att de får förståelse för sina synpunkter.
Bemötandet vid senaste kontakt får
mycket gott betyg, 96,6 procent tycker att
bemötandet var bra eller mycket bra.
Kunderna tycker att Micasa Fastigheter håller sina löften i större utsträckning
än förra året. Nu anser 83,2 procent att

Andel hyresgäster, seniorhyresgäster och studenter som under 2009 anser att olika faktorer/funktioner
fungerar mycket bra, ganska bra eller inte så bra respektive dåligt. Resultat jämförs med 2008 och 2007.

Stadens verksamheter betygsätter Micasa
Fastigheter
Alla frågor
Bemötandet vid senaste kontakten 96,8%

-3,4%

Den löpande informationen till verksamheten 85,6%

96,6%

-8,8%

Få svar på brev/fax/e-post 86,2%

91,2%

92,1%

-17,9%

Hur har medarbetarna hållit sina löften 70,0%

-16,8%

Komma fram på telefon 85,9%

-11,2%

88,8%

Trivseln med anlitade entreprenörer 84,1%

-16,0%

84,0%

Trivseln med Micasa 90,0%

83,2%

-4,0%

-100%

Mycket bra (2009)
Ganska bra (2009)
Inte så bra (2009)
Dåligt (2009)
2008

96,0%

0%

100%

Andel svar från Stockholms stads verksamheter som under 2009 anser att olika faktorer/funktioner
fungerar mycket bra, ganska bra eller inte så bra respektive dåligt. Resultaten jämförs med 2008.

MICASA FASTIGHETERS HYRESGÄSTER
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Felanmälningar per år

Felanmälningar
30 000
25 000

27 597

27 344

27 497

2007

2008

2009

23 288

20 000
15 000

16 227

10 000
5 000
0
2005

2006

Totalt antal felanmälningar per år under 2005–2009.

Nöjdkundindex

Nöjdkundindex 2005–2009. Årsmålet för nöjdkundindex var 83% men hamnade på 79,7%.
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löftena hålls jämfört med 70,4 procent
förra året.
Informationen får även den goda betyg
och det är den löpande informationen
till verksamheten som ökar från föregående år från 85,7 procent till 91,2 procent
nöjda.
72 procent anser att de allmänna lokalerna upplevs som attraktiva. Detta är en
förbättring med 5,5 procentenheter från
förra året.
Många fler känner sig omhändertagna
av Micasa Fastigheter i år – 89,4 procent
jämfört med 78,8 procent förra året.
Åldersfördelning hos Micasa
Fastigheter
Enligt befolkningsstatistik från SCB
091231.
Snittåldern för bostadshyresgästerna
hos Micasa Fastigheter är 74,8 år, medan
den för Stockholms stad som helhet är
38,6 år.
Fördelningen mellan könen är 67 procent kvinnor och 33 procent män, det vill
säga lika som år 2008.
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 Fastigheter har flyttat från en tidigare
hyresrättsbostad.
Hyresgästmöten och borådsverk
samheten
För att ha ett väl fungerande samarbete
med hyresgästerna träffar förvaltarna
stadsdelförvaltningarna och verksamhetscheferna/enhetscheferna kontinuerligt. Vid dessa träffar representerar lokalintendenten oftast stadsdelsförvaltningen
och verksamheten deltar med den lokala
platsorganisationen från enhetschef till
vaktmästare beroende på frågornas ka-

raktär. Micasa Fastigheters reparatörer
är även med på träffarna om driftfrågorna är på agendan.
Förvaltarna träffar de flesta stadsdelsförvaltningarna minst två gånger per år.
Förutom dessa träffar sker åtskilliga möten med hyresgäster när speciella händelser inträffar i fastigheten eller när förberedelser för framtida förändringar görs.
Utöver förvaltarna träffar Micasa Fastigheters projektledare och reparatörer hyresgästerna vid ett flertal möten som föranleds av planerade eller pågående bygg-,
energispar- eller underhållsprojekt.
Hyresgästerna i seniorboendena har
ett gemensamt boråd som ska tillvarata
hyresgästernas intressen och bidra till
aktiviteter och skapa gemenskap. Flera
av boråden har egna hobbykurser, gemensamma middagar och andra aktiviteter.
Förvaltarna stödjer ofta boråden och vid
behov deltar de också i deras årsmöten.
Ekonomiskt stödjer Micasa Fastigheter
borådsverksamheten med 75 kr per lägenhet och år. Liknande boendegrupper
finns i servicehusen (så kallade Förtroenderåd), där stadsdelsförvaltningarna
leder träffarna men även förvaltarna kan
delta vid behov.
Intresset och möjligheterna för olika
aktiviteter i seniorboendet varierar dock
en del mellan de olika boråden.
I Micasa Fastigheters seniorbostäder
har boråden under år 2009 organiserat
många uppskattade aktiviteter.
Några exempel:
Riddarsporren, Norrmalm
· högläsning
· musikstunder
Mälteriet, Reimersholme
· seniorgymnastik
· matlagningskurs
MICASA FASTIGHETERS HYRESGÄSTER
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·
·
·
·
·
·

bokcirkel
stavgång
musikverksamhet
allsång
fester
föredrag

Rio, Gärdet
· möten avseende nyskapad gemensamhetslokal, invigning 2010
· byggmöten med anledning av ombyggnad i fastigheten
Jungfru Lona, Axelsberg
· ny gemensamhetslokal är skapad och
inredd
· invigningsfest av gemensamhetslokalen
Beridna högvakten
Som ett resultat av det samarbete som
Micasa Fastigheter startade med Före
ningen för den Beridna Högvakten kunde
bolaget erbjuda hyresgästerna i seniorfastigheterna ett antal olika aktiviteter
under året. Samtliga fick Beridna Högvaktens tidning och bjöds in till studiebesök med lunch på Kavallerikasernen.
Lördag 16 maj såg drygt 60 hyresgäster
från Micasa Fastigheter Högvakten ställa
upp och avmarschera. De 60 gästerna fick
också en stallvisning. Micasa Fastigheter
ordnade alla transporter och ställde upp
med ett antal ungdomar till hyresgästernas hjälp under dagen och i samband med
transporterna.
Under hösten erbjöds seniorhyresgästerna också att vid tre olika tillfällen gå
på konsert och visning av Riddarhuset i
Beridna Högvaktens regi.
Information och övriga aktiviteter
New Horizons Band
Den 5 juli hade hyresgästerna i Kista
servicehus möjlighet att gå på gratis
12
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Besök hos Beridna Högvakten i maj.

storbandskonsert. New Horizons Band
finns vid Don Wrights musikfakultet vid
University of Western Ontario i London,
Ontario, som ligger i Kanada. Den nästan
50 man starka orkestern gör varje år en
Europaturné. Orkestern försöker alltid ge
en gratiskonsert på ett sjukhus eller äldreboende. Den andra konserten i Sverige
gavs på Skansen.
Micasa Fastigheters jubileumskalender
För att bidra till att uppmärksamma bra
mat och för att ge hyresgästerna möjlig
heten att delta i Micasa Fastigheters
aktiviteter inbjöds samtliga hyresgäster
att skicka in sina favoritrecept till bolagets jubileumskalender. Den producerades med anledning av att bolaget funnits
i tio år 2009. En hel del recept skickades
in. Kalendern gäller för år 2010 och distribuerades med Trivsels julnummer. Varje
månad i kalendern pryds nu av ett recept,
en bild på dess upphovsman samt en bild
på den fastighet där han eller hon bor.
Samtliga måltider provlagades och fotograferades på Utö Värdshus. I kalendern
deltar också de fyra kockfinalisterna med
sina recept från tävlingen Mästerkockens
Seniormatlåda.

Trivsel
Trivsel är Micasa Fastigheters hyresgästtidning som kommer ut två gånger per år,
till midsommar och till jul. Tanken med
tidningen är att skänka en stunds förströelse, väcka minnen och inspirera till
aktivitet. Den vänder sig till alla som bor
hos Micasa Fastigheter men distribueras
även till lokalhyresgäster och samarbetspartners.
Tidningen har nöjda läsare. Över 90
procent har tyckt att tidningen varit bra

eller mycket bra sedan starten. Tidningarna ligger också som pdf på Micasa
Fastigheters webbplats, www.micasa.se.
Micasa Fastigheter informerar –
»Hyresbladet«
»Micasa Fastigheter informerar« heter det
nyhetsbrev till hyresgästerna som skickas
ut tillsammans med hyresavierna, elva
gånger per år. Nyhetsbrevet brukar uppmärksamma fastigheternas olika verksamheter samt presentera nyheter från bolaget.
MICASA FASTIGHETERS HYRESGÄSTER
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
· Stockholm ska vara en attraktiv,
trygg, tillgänglig och växande stad för
boende, företagande och besök
· Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och
förbättras

MICASA FASTIGHETERS MÅL
· Tillhandahålla välskötta och trygga
bostäder för stadens äldre och för
personer med funktionsnedsättning
· Genomföra ombyggnader och upprustningar i befintligt bestånd
· Åtgärda det eftersatta underhållet i de
fastigheter som långsiktigt kommer att
nyttjas för äldreboende och omsorg
genom det så kallade »Äldrelyftet«
· Trygghetsinventera samtliga gårdar
· Åtgärda 50 procent av bristerna enligt
trygghetsinventeringen
· Åtgärda 50 procent av bristerna enligt
tillgänglighetsinventeringen
· 25 procent av fastigheterna ska ha
framtagna affärsplaner
· Bygga om minst två gårdar enligt
fastställt program
· Placera ut träningsredskap för äldre på
två gårdar
· Förbättra skyltningen på 20 fastigheter
· Förbättra utebelysningen
· Genomföra uppmätningsprojektet

MICASA FASTIGHETERS RESULTAT
· Två gårdar är projekterade enligt Gestaltningsprogam
· Träningsredskapen placeras på anvisade platser i samband med trädgårdsarbetets slutskede vid Filen 4
· Totalt har tio fastigheter fått förbättrad
skyltning
· Uppmätningsprojektet har genomförts
och avslutades i december 2009
· 43 procent av bristerna enligt trygghetsinventeringen har åtgärdats
· 58 procent av alla konstaterade brister
enligt tillgänglighetsinventering har
åtgärdats
· 24 procent av fastigheterna har framtagna affärsplaner

Fastigheter för äldre får ett riktigt lyft
äger och förvaltar Stockholms stads
vård- och omsorgsboenden. Totalt har bolaget 132 fastigheter. Alla dessa ska vara
trygga, tillgängliga och attraktiva för dem som bor och vistas i och kring dem.
Under 2009 startades »Äldrelyftet«. Äldrelyftet innebär att 1,5
miljarder kronor under en tioårsperiod ska satsas på att renovera och effektivisera Micasa Fastigheters byggnader.
På vissa håll handlar det om enkla åtgärder som att förbättra ytskikt eller att göra i ordning utemiljön. På andra håll
kan det innebära omfattande renoveringar av bland annat
hissar och ventilation.
Oavsett vad som behöver göras är målet alltid att skapa en miljö som är
trygg, tillgänglig och attraktiv. ●
MICASA FASTIGHETER I STOCKHOLM AB
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Kattrumpstullen

Frösätra
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Tillgänglighet och trygghet
Under år 2010 är det meningen att Stockholm ska bli världens mest tillgängliga
stad. Detta ställer krav på att åtgärda
alla de anmärkningar som påpekats vid
tillgänglighetsinventeringarna. Påbörjade åtgärder under 2009 har delats upp
i tre grupper där »utfall 1« betyder akuta
åtgärder, »utfall 2« innebär åtgärder som
utförs inom ett år samt »utfall 3« där åtgärder vidtas vid större projekt och ombyggnader. Av utfall 1 och 2 har 58 procent åtgärdats under 2009. Resterande
åtgärder inom utfall 1 och utfall 2 kommer att åtgärdas 2010. Utfall 3 innefattar bland annat att åtgärda hissar. Under
2009 har fem procent av bristerna enligt
utfall 3 åtgärdats. Många av de övriga
bristerna kommer att åtgärdas under år
2010.
I fastigheterna Bygeln 5, Vattenpasset 16, Mälteriet 2, Trossen 13, Pilträdet 10, Köpenhamn 1, Stranninge 1, Ånn
7, Riddarsporren 21, Väderkvarnen 20,
Drevkarlen 9, Kattrumpstullen 5, Kumlet 24, Rio 8 och Rio 9 har förbättringar
genomförts. Åtgärderna har inneburit att
ramper till uteplatser byggts, receptionsdiskar sänkts, dörröppnare installerats,
trottoarkanter avfasats, dörrslag markerats och trappmarkeringar målats.
Tillgänglighetsklassificering i fastigheter
Under 2009 påbörjade bolaget ett arbete
med att ta fram ett klassificeringssystem som anger graden av tillgänglighet
i fastigheten. Skyltar med symboler för
hörselskadade, synskadade och funktionshindrade som visar hur pass tillgänglig fastigheten är för varje grupp
kommer att sättas upp. Samtidigt har en
broschyr tagits fram som förklarar vad
symbolerna står för. Broschyrerna kommer att finnas i de fastigheter som klas-

sificerats. Information finns även på bolagets webbplats.
Under 2009 nådde Kattrumpstullen 5
bästa resultat i klassificeringen.
Skyltning av fastigheter
Micasa Fastigheter har tagit fram eget
skyltprogram för utvändig vägvisning.
Programmet tar hänsyn till olika typer av
behov beroende på möjliga funktionsnedsättningar. Sådant som kan ha betydelse
är färgval, kontraster, typsnitt, teckenstorlek och materialval. Skyltningen är
tydlig och informativ och visar var olika
verksamheter är belägna. Vid till exempel Tunet 1, Bottenstocken 13, Likriktaren 2, Fabriken 37, Bygeln 5, Skolörten
2, Filen 4, Byholmen 2, Fästmanssoffan 1
och Jungfru Lona 2 har stora förbättringar av utvändig skyltning genomförts. För
hela Sabbatsbergs område pågår modernisering med skyltning i samband med
områdesplanering. Invändiga fastighetsskyltar, hänvisning till hissar, entréer, våningsplan, tvättstugor med mera förnyas
och byts löpande i samband med ombyggnader eller underhållsåtgärder.
Trygg utemiljö
Under 2009 har tryggheten runt bolagets
fastigheter inspekterats. Närmiljön uppfattas som otrygg vid bristfällig belysning, vildvuxen vegetation, dålig skyltning eller liknande förhållanden.
Micasa Fastigheter har under året fokuserat på närmiljöns betydelse och stora
förbättringar har skett. Växtligheten
har föryngrats på många gårdar. Gamla,
vildvuxna buskar och träd har gallrats
och utomhusbelysningen har förstärkts.
Därmed upplevs omgivningarna öppnare,
ljusare och säkrare. Skyltning till fastigheterna har förbättrats i ett flertal hus.
Byholmen 2 och Fjäderholmen 1 har

fått ny utomhusbelysning och i hela Sabbatsbergs område pågår upprustning med
ny belysning, skyltning och gångvägar.
Ny belysning har också installerats utanför entré 12 L, Riddarsporren 21.
I flera fastigheter har även skalskyddet
förbättrats bland annat i Väderkvarnen
20, Hamnvakten 7, Sveaborg 6 och Rio 8. I
fastigheten Riddarsporren 21 har alla entréportar försetts med motorlås och verksamheten har fått nya säkerhetsdörrar.
Underhåll
Det planerade underhållet har oftast
karaktären att upprätthålla och säkerställa befintliga funktioner i byggnaderna. Stora delar av åtgärderna handlar
om att göra boendet tryggt och säkert
samt tillgängligt för bolagets hyresgäster.
Samtidigt ansvarar Micasa Fastigheter
för att fastighetsbeståndet bevarar sitt
värde vilket kräver att stor uppmärksamhet riktas mot byggnadernas yttre klimatskal. De flesta av dessa åtgärder görs
på fasader, fönster och tak för att skydda
det yttre skalet. Därmed förlängs intervallen mellan de mer omfattande ombyggnaderna.
Av det planerade underhållet som budgeterades för 2009, har de flesta projekt
genomförts. Några projekt har senarelagts
för att kunna samordnas med andra projekt i fastigheten. Det har gett ekonomiskt
utrymme till nya projekt under året.
Större armaturbyten och installationer
av fast belysning har genomförts i flera
fastigheter, i lägenheter och i allmänna
utrymmen som i t ex Drevkarlen 9, Brevlådan 1, Byholmen 2, Brandliljan 14, Malsätra 3, Skolörten 2, Stegsholm 3:5 och
Riddarsporren 21. Yttre underhåll i form
av målning och lagning av fasader och
fönster har genomförts i Rio 9, Myntmästaren 2, Edsby 5:2, Bygeln 5 samt i Sab-

batsberg 23 omfattande Katarinahuset,
Johanneshuset och Klockhuset. Underhåll med byte av undertak, golv och målning av väggar i allmänna utrymmen som
korridorer, entréhallar, samlingssalar har
genomförts i bland annat Byholmen 2,
Skolörten 2, Vilohemmet 1, Köpenhamn
1, Smedby 38:1, Filen 4, Mälteriet 2, Riddarsporren 21 och i Väderkvarnen 20. I
flera fastigheter har de olika verksamheterna fått sina avdelningskök renoverade
som i till exempel Frösätra 1, Riddarsporren 21, Hamnvakten 7 och Fabriken 37.
I övrigt har det planerade underhållet
omfattat allt från byte av disk- och tvättmaskiner, renovering av dörrpartier till
upprustning av trädgårdar.
Eftersatt underhåll
Gruppen för eftersatt underhåll skapades
under hösten 2008 och har under året blivit fulltalig.
Under våren startade projektering av
ca 15 fastigheter som upphandlades under sommaren. Produktion påbörjades i
oktober.
Ett av de större projekt som påbörjades
2009 och fortfarande pågår är upprustningen av Måsholmen 15 – Skärholmens
servicehus. I detta projekt beslutades att
även lägenheterna skulle tas med i upprustningen. Detta medförde att de boende
var tvungna att evakueras. Projektet vid Måsholmen 15 är uppdelat i
tre etapper med ca 40–50
lägenheter per etapp. Våren
2011 beräknas allt vara klart.
I flera fastigheter har takrenoveringar genomförts. Det har inneburit allt från omläggning av tegel
och papptak, ommålning av plåttak till
mindre reparationer.
Övriga åtgärder är bland annat yt-

Odlingslådor vid Reimersuddes seniorboende.
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skiktsrenovering som målning av tak/
väggar och byte av golvmaterial. Även
byte av armaturer, elcentraler, sanitetsporslin och kranar har genomförts och i
någon fastighet har även ventilationsagg
regat bytts.
Affärsplaner
Affärsplaner har tagits fram för totalt 30
fastigheter. Det innebär att 24 procent av
fastigheterna nu har upprättade affärsplaner. Målet för 2009 var att upprätta
affärsplaner för 25 procent av fastigheterna. I varje affärsplan ingår information
i form av budget och utfall samt nyckeltal för driften som visar den ekonomiska stabiliteten för respektive fastighet.
Sammanställning av hyresgäster med
gällande hyreskontrakt och eventuella
vakanser ger en bild av uthyrningsgraden
och genomsnittshyran per kvadratmeter
uthyrningsbar area. Analys av fastighetens cash-flow inklusive driftnettot sammanfattar ekonomiredovisningen.
Kortfattad sammanfattning av fastighetens styrkor och svagheter samt 2009
års Nöjd Kundindex ger en bild av hyresgästernas och Micasas Fastigheters uppfattning om nuvarande läge i fastigheten.
Fastighetsutveckling
Väduren 16
Fastigheten har evakuerats och projektering för framtida vård- och omsorgsboende samt trygghetsboende har pågått
under 2009.
Dalen 20 – Åsen
Lokalerna har fungerat som evakuering
först till Älvsjö sjukhem under våren
2009 och därefter till Bandhagshemmets
hyresgäster. Under tiden pågår projektering till framtida vård- och omsorgsboende för Ersta Diakoni.
18
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Under året har det pågått projektering
och ombyggnad av bibliotek, bad samt
restaurang i Dalen. Badets nya reception
och gym har färdigställts.
Lådkameran 1
Byggnaderna kommer att genomgå en
mycket omfattande renovering. Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen
har därför evakuerat sina hyresgäster till
Dalen 20 under den planerade ombyggnadstiden.
Jungfru Lona 2
I gamla entrén samt i matsal och restaurang som har varit tomma under ett antal
år, påbörjades en ombyggnad till ett LSSboende åt en privat vårdaktör. Där ska
också inrymmas en biblioteksfilial.
Prästgårdshagen 2
Ombyggnad av Älvsjö sjukhem för en
anpassning till dagens krav på vård- och
omsorgsboende färdigställdes under året
och en återflytt från Dalen 20 genomfördes under hösten 2009.
Svalrocken 17
Ombyggnad av hus A till boende med heldygnsomsorg påbörjades under 2009 och
beräknas vara helt klar under 2010. Omsorgsboendet är uthyrt till privat vårdgivare och kommer att innehålla 74 boendeplatser.
Fastighetsförändringar
Skarpnäcks Gård 1:1
På Skarpnäcks Gård 1:1 har detaljplanearbetet påbörjats med tanke på att i
framtiden ha ett LSS-boende på tomten.
Ålö 2
Fastigheten Ålö 2 har överlåtits till SISAB
som har rivit det tidigare dagcentret för

att i stället uppföra en ny förskola som ska
hyras ut till Farsta stadsdelsförvaltning.
Tärnan 22
Tärnan 22 i Nynäshamn har lagts ut till
försäljning på grund av att Socialtjänstoch arbetsmarknadsförvaltningen har
sagt upp hyresavtalet till 2009-12-31.
Fästmanssoffan 1
Bolaget har förvärvat fastigheten Fästmanssoffan 1, tidigare benämnt Nälsta
servicehus av Stockholmshem, med tillträdesdag 2009-06-01. Fastigheten kommer
att tomställas och därefter genomgå en
ombyggnad till trygghetsboende. Ombyggnaden beräknas bli färdig under 2012.
Sabbatsberg 23
Under året har arbetet med att genomföra delning av fastigheten Sabbatsberg
23 i åtta olika fastigheter genomförts. I
samband med detta har nya ledningar
dragits till fastigheterna. Det innebär nya
anslutningar av fjärrvärme, vatten och
el. Ett källsorteringshus har byggts för
några av byggnaderna och sopsug har anslutits till tre.
Staden har genom Exploateringskontoret och Trafikkontoret byggt om vägarna,
torgen och parkerna i området. Den här
delen av Sabbatsberg kommer, då alla arbeten är klara, att bli ett vackert område
med mycket växter och torg med stenarbeten.
Helgonlegenden 7
Helgonlegenden 7 såldes under hösten
2009 till en privatperson, efter det att
Kungsholmens stadsdelsförvaltning sagt
upp hyresavtalet till 2009-12-31.
Stiftelsen 1
Fastigheten såldes till Fastighetskontoret

Uthyrningsgrad lokaler 2009

Uthyrningstyp

Antal outhyrda

Total area

Outhyrd area

Uthyrd area i %
av totala arean

Kontor

14

20 827

2 242

89,3

Lager

20

12 670

3 161

75,1

3

41 654

6 055

85,5

Övrigt

11

304 969

4 546

98,5

Total

48

380 120

16 004

95,8

Vård- och omsorgsboende

2009-01-02. Försäljningen av fastigheten
föranleddes av starten på bygget av Citybanan. Fastigheten kommer att användas
för byggetablering.
Vårdhemmet 2
Fastigheten som är belägen på Råckstavägen 98 inköptes från Fastighetskontoret 2009-01-02. Fastigheten hyrs ut till
Socialtjänsten som bedriver ett boende
för hemlösa i byggnaden.
Uthyrningsgrad lokaler
I oktober 2009 var uthyrningsgraden av
lokaler 95,8 procent, vilket är något högre
jämfört med oktober 2008 då uthyrningsgraden var 95 procent. Byggnader där det
råder uthyrningsstopp på grund av pågående eller kommande ombyggnadsprojekt
är inte medtagna i beräkningsunderlaget.
Fastigheten Väduren på Norrmalm, Fästmanssoffan i Nälsta, Svalrocken i Älvsjö
är exempel på några av de omfattande
ombyggnadsprojekt som pågår.
Tomma lokaler
Vakansgraden inom Micasa Fastigheter
ligger under fem procent. Stadsdelsförvaltningarna ser över sina lokalbehov vilket leder till att mindre ombyggnader till
nya verksamheter sker kontinuerligt. Ef-

Svalrocken 17

Jungfru Lona 2

Sabbatsberg 23

Jungfru Lona 2
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terfrågan från privata vårdgivare är fortfarande stor och några större svårigheter
att hyra ut lokalerna har inte märkts.
Före årsskiftet 2009/10 kom en större
mängd uppsägningar in för att säkerställa tillgången av bostäder och lokaler till
trygghetsboenden.
Uppmätningsprojektet
Uppmätningsprojektet har genomförts
under 2008 och 2009 med hjälp av CAD-Q
AB. CAD-Q AB har genomfört uppmätningen och digitaliseringen och Bygganalys AB har ansvarat för samordning och
för ritningsunderlagens kvalitet.
Av totalt 132 fastigheter har 129 uppmätts på befintligt planritningsunderlag
och/eller på plats, beroende på kvaliteten på ritningarna. I tre fastigheter där
det pågått större ombyggnadsprojekt har
uppmätning genomförts i projektet. Resterande sex fastigheter har exkluderats
i uppmätningsprojektet på grund av att
fastigheterna troligtvis ska säljas, rivas
eller innehas på förvaltningsuppdrag.
Det preliminära resultatet av projek-

tet visar att Micasa Fastigheter har totalt 1 112 200 kvm BTA (bruttoarea) och
1 031 800 kvm BRA (bruksarea).
Brand/Säkerhet
Tillsammans med S:t Eriks Försäkring
har en inventering av eventuella risker
utförts i 20 fastigheter under 2009. Inventeringen fortsätter under 2010 i 20 fastigheter.
Känsligheten och placeringen av brandlarmet har setts över i fastigheterna
Jungfru Lona 2, Vallörten 17, Överstycket 1, Mälteriet 1, Bygeln 5 och Riddarsporren 21. Detta för att undvika onödiga utryckningar i seniorlägenheterna i
samband med falsklarm. Utvärdering av
insatsen kommer att genomföras under
2010 för att se om kostnaderna för onödiga larm har minskat.
Brandlarmsbesiktningar har under
året genomförts i 101 fastigheter och
sprinkleranläggningarna har besiktats i
tio fastigheter.
En projekteringsanvisning har tagits
fram för brand. Den ska användas och föl-

jas i alla projekt på Micasa Fastigheter.
Under året har bolaget haft fyra
brandtillbud i fastigheterna. Tillbuden
har skett i Fabriken 17 där brand uppstod i bastun i SATS lokaler, i Mälteriet
2, Stranninge 1 och Överstycket 1. I den
sistnämnda fastigheten uppstod brand i
en lägenhet.
En risk och sårbarhetsanalys, RSA,
togs fram under 2009 och är nu slutförd.
Ett SBA-arbete (systematiskt brandskyddsarbete) har startat och arbetet
med att ta fram en säkerhetspolicy för bolaget har påbörjats.
Låssystem
En översyn av låssystemen har påbörjats under 2009 för att få ett gemensamt
system för bolaget. Detta kommer att effektivisera verksamheten ekonomiskt och
tidsmässigt samtidigt som det också höjer
säkerheten i fastigheterna. Det kommer
med all sannolikhet innebära en övergång från mekaniska lås till elektroniska
lås, men också nya låssystem för bolagets
egna fastighetsutrymmen. Syftet är att

Antal felanmälningar per fastighet

Antalet felanmälningar varierar stort mellan fastigheterna. Underhållsbehovet i många av fastigheterna är en av orsakerna.
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stadsbolag arbetar med felanmälningar
har genomförts och hänsyn har tagits till
resurser, organisation och vilket system
man använder. Arbetet kommer att fortsätta under 2010.

minska hanteringen av nycklar för exempelvis entreprenörer. Test av ett nytt system, Phoniro, fortgår i några fastigheter.
Systemet bygger på Bluetooth-teknik och
är personligt. Det fungerar bara tillsammans med en godkänd mobiltelefon. Varje
öppning och låsning registreras.
Felanmälan
En sammanställning av hur stadens bo-

Mark/Utemiljö
Under 2009 har Micasa Fastigheter tagit
fram ett sommarblomsprogram för planteringskärl. I programmet ingår en förteckning över vilka växter som ska planteras under vår, sommar och höst under
en treårsperiod. I programmet finns även
information om hur växterna ska planteras och skötas. Arbetet med sommarblomprogrammet inleds under våren 2010 då
cirka 500 urnor byts ut till nya.
80 000 lökar har planterats i bolagets
trädgårdar i anslutning till fastigheterna
under 2009.
Dagvattenbrunnarna har inventerats
avseende fallskydd. Där fallskydd saknats har brunnarna kompletterats med
sådana.
Under 2009 har en markinventering
påbörjats vid bolagets fastigheter och

provinventeringar vid tre fastigheter är
utförda. Först sker en uppmätning av ytor
och därefter upprättas ritningar där olika
beteckningar markerar vad som till exempel är gräs-, grus-, odlings- och trädytor samt vad som är yta för uteplats. Inventeringen kommer att fortsätta under
2010 och totalt kommer 45 fastigheter att
åtgärdas.
Ombyggnad av trädgårdar enligt Micasa Fastigheters Gestaltningsprogram för
utemiljö har påbörjats vid fastigheterna
Filen 1 och Riddarsporren 21. Vid Filen
startade arbetena i oktober 2009 och beräknas bli klara i maj 2010. Vid Riddarsporren 21 är projekteringen klar och
arbetena beräknas starta i februari 2010
och slutföras i juni 2010.
Vid Bygeln 5 och Rågsveds äldreboende
byggdes fastighetens två överbyggda terrassträdgårdar om till Hälsoträdgårdar.
Den västra terrassen utformades till en
passiv och återhämtande miljö att »gömma sig i«, medan den östra är mer aktiv
och därmed inriktad på gemenskap och
sociala aktiviteter.
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
· Stockholm ska vara en attraktiv, trygg,
tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
· Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och
förbättras

MICASA FASTIGHETERS MÅL
· Tillhandahålla välskötta och trygga
bostäder för stadens äldre och för
personer med funktionsnedsättning
· Genomföra ombyggnader och upprustningar i befintligt bestånd

MICASA FASTIGHETERS RESULTAT
· 83 lägenheter har byggts om till bolagets seniorboendestandard

Fyra av tio kan tänka sig att flytta in
varje år en undersökning för att ta reda på hur
invånarna ser på staden och dess olika verksamheter. En av
frågeställningarna som tas upp är hur stockholmarna ser
på seniorboende, och om de kan tänka sig att flytta till
ett sådant när de blir pensionärer.
De som är något mer positiva till att flytta in i ett seniorboende är kvinnor och de som är mellan 18–35.
Skillnaderna är dock inte så stora, i snitt säger fyra av
tio att de kan tänka sig att flytta till ett seniorboende när de fyllt 65.
Trygghet, anpassade lägenheter och gemensamma aktiviteter är saker
som många nämner när de får frågan om varför de kan tänka sig att bo i
ett seniorboende. ●
STOCKHOLMS STAD GÖR

SENIORBOENDE
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Seniorboende finns i fastigheterna Malsätra 3, Bygeln 5, Jungfru Lona 2, Mälteriet 1, Rio 9, Riddarsporren 21, Överstycket 1, Vallörten 17 och Sveaborg 6. I
en tidigare framtagen broschyr »Seniorboende« finns en beskrivning av Micasa
Fastigheters seniorboenden och var i
Stockholm boendena finns.
Antalet ombyggda seniorlägenheter
ökar kontinuerligt i fastigheterna Mälteriet 2, Rio 9, Riddarsporren 21 och Bygeln 5. Ett större antal omvandlingar har
genomförts i Rio 9 och Riddarsporren 21.
I vissa seniorfastigheter sker endast förbättringar av lägenhetens ytskikt i samband med att tidigare hyresgäst flyttar
ut och en ny flyttar in. Under 2009 har
83 lägenheter byggts om till seniorlägenhetsstandard enligt Micasa Fastigheters
koncept. Totalt har 408 lägenheter byggts
om sedan 2005.

Fördelning av seniorlägenheter per 2009-12-31.

Fastighet

Totalt antal
seniorlgh

Antal ombyggda
seniorlgh

Malsätra 3

62

57

Bygeln 5

39

Jungfru Lona 2

Gästlägenhet
beskrivning

Gemensamhetslokal

5

1 rokv , 42 kvm

ja

30

9

1 rok, 50 kvm

nej

75

51

24

1 rok, 43 kvm

ja

143

94+18

31

1 rokv, 41 kvm

ja

66

55

11

1 rok, 44 kvm

nej

Riddarsporren 21

111

72

39

1 rok, 44 kvm

ja

Överstycket 1*

122

0

122

2 rokv, 56 kvm

nej

Vallörten 17

31

31

0

1 rokv, 40 kvm

nej

Sveaborg 6*

91

0

91

nej

-

740

408

332

Mälteriet 1
Rio 9

Totalt

* Inga ombyggnader planerade 2010, endast upprustning av ytskikt vid behov
24

ÅRSKRÖNIKA 2009 MICASA FASTIGHETER

Antal ej ombyggda
seniorlgh

Av vilket/vilka skäl skulle du kunna tänka dig att flytta till ett seniorboende? %
Ej svar
Annat skäl, vilket skäl?
Möjlighet till bättre service även
om den skulle vara avgiftsbelagd
Har behov av en mindre
bostad än den jag bor i
Att lägenheten är en hyresrätt
Lägenheter som är
anpassade för äldre

Allmänhetens inställning
till seniorboende
Micasa Fastigheter deltar årligen i en
enkät som genomförs av USK. I enkäten
ställs frågor om hur väl allmänheten känner till Micasa Fastigheter och dess uppdrag samt inställningen till seniorboende.
Totalt sett är det nästan fyra av tio (39
procent) som säger att de kan tänka sig
att flytta till ett seniorboende då de fyllt
65 år. Kvinnor är något mer positiva än
män och respondenter som är 18–34 år är
något mer positiva än övriga åldersgrupper.
Bland personer i åldern 35–64 år återfinns störst andel med negativ inställning
till seniorboende. 27 procent av personerna i denna åldersgrupp har svarat
»nej« på frågan om de kan tänka sig att
flytta till ett seniorboende då de fyllt 65 år.
De främsta skälen till att flytta till ett
seniorboende totalt sett är: trygghet, anpassade lägenheter för äldre och gemenskap i form av organiserade aktiviteter.
Kvinnor prioriterar trygghet i större utsträckning än män (70 procent respektive
61 procent) och att lägenheten är en hyresrätt (26 respektive 17 procent). Bland
de äldsta (65 år eller äldre) är andelen
som i första hand prioriterar trygghet
större än i övriga åldersgrupper (83 procent).

Möjlighet att bo med
människor i samma ålder
Trygghet
Gemenskap i form av
organiserade aktiviteter
0

10
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2007 65 år och äldre
2009 65 år och äldre
2007 34–64 år
2009 34–64 år

Skulle du kunna tänka dig att flytta till ett seniorboende när du fyllt 65 år? %
45
40
35
30
25

2007 34–64 år

20

2009 34–64 år
2007 65 år och äldre

15

2009 65 år och äldre

10
5
0
Ja

Nej

Vet ej

Ej svar
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
· Stockholm ska vara en attraktiv, trygg,
tillgänglig och växande stad för boende, företagande och besök
· Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och
förbättras

MICASA FASTIGHETERS MÅL
· Tillhandahålla välskötta och trygga
bostäder för stadens äldre och för
personer med funktionsnedsättning
· Genomföra ombyggnader och upprustningar i befintligt bestånd

MICASA FASTIGHETERS RESULTAT
· Investeringar genomförda och påbörjade i 23 fastigheter

Ett ständigt förändringsoch utvecklingsarbete
ett ständigt förändrings- och utvecklingsarbete. Under 2009 har det påbörjats och genomförts olika ombyggnadsprojekt i 23 fastigheter. Några projekt
fortsätter och färdigställs under 2010–2012. Projekten är
beställda av bland annat stadsdelsförvaltningarna utifrån deras
verksamhetsplanering, förändrade behov eller på grund av olika myndighetskrav. Några är beställda av vårdentreprenörer och socialtjänstoch arbetsmarknadsförvaltningen. ●
I FASTIGHETERNA PÅGÅR

INVESTERINGAR OCH ÖVRIGA FASTIGHETSPROJEKT
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Ombyggnader och fastighets
förändringar
Stranninge 1 – Tensta servicehus
Ombyggnaden till vård- och omsorgsboende på plan 3 och 4 på Elinsborgsbacken 5
startade under 2009. Kavat Vård har tecknat hyreskontrakt och kommer att driva
ett persiskt boende med start våren 2010.
Perstorp 1

Dalen

Stranninge 1
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Dalen 20 – Dalens servicehus
En ombyggnad av entré, restaurang och
bibliotek planeras i fastigheten kv Dalen
20. Arbetet sker i nära samverkan med
stadsdelsförvaltningen, kulturförvaltningen och idrottsförvaltningen. Ombyggnaden av Sandsborgsbadets reception och
gym färdigställdes 2009. Projektering av
övriga lokaler startade 2009.
Under året startade en ombyggnad av
del av ett plan i servicehuset till ett gruppboende för Socialpsykiatrin med åtta lägenheter och gemensamhetsutrymmen.
Dalen 20 – Åsen
I det före detta ålderdomshemmet Åsen
planeras en ombyggnad och påbyggnad
av ytterligare en våning till vård- och omsorgsboende. En avsiktsförklaring har
tecknats med Ersta Diakoni avseende en
projektering, vilken startades 2009. Tillbyggnaden kräver en detaljplaneändring.
Väduren 16 – Vädurens servicehus
Hela Vädurens servicehus kommer att
byggas om. Diskussion förs med Röda
Korset om att de ska hyra ett vård- och
omsorgsboende med 54 lägenheter. Därutöver kommer det att finnas ett trygghetsboende med 65 lägenheter. En förskola med fyra avdelningar byggs och en
restaurang ska finnas på bottenvåningen. Projektering har pågått under 2009.
Inflyttning beräknas till första halvåret
2012.

Perstorp 1 – Farsta sjukhem
En ombyggnad av hus A i Farsta sjukhem
planeras. Ytan är cirka 10 000 kvm. Boendet uppfyller idag inte Länsstyrelsens
krav på en fullvärdig bostadsstandard.
Bland annat delar flera boende på toalett
och dusch. Rummen saknar också enklare
kokmöjligheter. Det ombyggda vård- och
omsorgsboendet får 86 lägenheter. Projektering har pågått under 2009 och ombyggnaden kommer att starta 2010.
Frösätra 1 – Frösätra hus C1
I Hus C1 på Frösätra har en ombyggnad till vård- och omsorgsboende med 48
lägenheter färdigställts. Kavat Vård hyr
lokalerna.
Jungfru Lona 2 – Axelsbergs servicehus
Servicehuslägenheterna på Kinmanssonsvägen 41 kommer att byggas om
till ett vård- och omsorgsboende med 54
lägenheter. I bottenvåningen planeras
bland annat personalrum och expeditioner. Projektering har pågått under 2009
och ombyggnaden kommer att påbörjas
under 2010.
Jungfru Lona 2 – Axelsbergs servicehus
I Axelsbergs servicehus/seniorbostadshus
färdigställdes en ombyggnad av två lägenheter till förskola. Förskolan utökades
med två avdelningar och personalrum.
Även förskolans storkök renoverades och
gården rustades upp.
Prästgårdshagen 2 – Älvsjö sjukhem
På Älvsjö servicehus har ett vård- och omsorgsboende byggts om. Boendet har fått
35 lägenheter och inflyttningen ägde rum
under sommaren 2009.

Vallörten 17 – Hässelby
En huskropp i två plan på fastigheten
Vallörten 17 i Hässelby har byggts om till
ett vård- och omsorgsboende med 18 lägenheter. Den privata vårdgivaren Vingslaget flyttade in våren 2009.
Väderkvarnen 20 – Väderkvarnens
servicehus
I Väderkvarnens servicehus på Brunnsgatan 26 startade år 2009 en ombyggnad
av servicehuslägenheter på plan 3 till ett
vård- och omsorgsboende. Boendet ska bestå av nio lägenheter med gemensamma
utrymmen för samvaro och personalutrymmen. Ca 640 kvm berörs. Inflyttning
sker under våren 2010.
Väderkvarnen 20 – LSS-boende
På plan 2 startade 2009 ombyggnad till
en gruppbostad för LSS-boende med en
extern vårdgivare, Frösunda LSS AB.
Gruppbostaden ska bestå av åtta till nio
lägenheter med gemensamma utrymmen för samvaro och personalutrymmen.
Drygt 600 kvm berörs. En egen entré för
Frösunda LSS ska separeras från huvudentrén både på gatuplanet och på våningsplanet. Inflyttning sker under våren
2010.

De gamlas vänner

Väduren 16

Vallörten

De Gamlas vänner 7 – Hemmet för Gamla
Stadsdelsförvaltningen har avvecklat ett
korttidsboende i bottenvåningen. Lokalen har nu byggts om till en förskola med
tre avdelningar samt en utökning av
befintlig dagverksamhet. Förskolan och
dagverksamheten kommer att dela ett
mottagningskök. Utvändigt anordnas en
lekplats till förskolan och en uteplats för
dagverksamheten. Förskolan flyttade in i
slutet av 2009.
Väderkvarnen 20

Frösätra
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Riddarsporren 21 – Riddarsporrens vårdoch omsorgsboende
På 1 tr har 11 servicehuslägenheter
byggts om till ett vård- och omsorgsboende om nio lägenheter med gemensamt
vardagsrum och kök. Stadsdelsförvaltningen flyttade in hösten 2009.
Lådkameran 1 – Bandhagshemmet
Socialtjänst- och arbetsmarknadsförvaltningen bedriver i dag ett stödboende för
hemlösa kvinnor och män med beroen-

Måsholmen 15

Skarpnäcks gård 1:1

deproblem och/eller psykiska funktionshinder. Byggnaderna uppfyller på ett
flertal punkter inte ställda myndighetskrav avseende brandcellsindelning och
brandlarm samt krav på ventilation och
arbetsmiljö. Byggnaderna har också ett
eftersatt underhåll. Under 2009 projekterades för en total renovering, som ska
starta 2010.
Byholmen 2 – Byholmen
Del av bottenvåning i kv. Byholmen 2
byggdes under 2009 om till stödboende
och intilliggande lokaler rustades upp.
Stödbostaden består av tio fullvärdiga lägenheter med tillhörande gemensamhetsutrymmen i form av separat allrum/vardagsrum med pentry och tvättstuga.
Övriga delar av lokalerna är upprustade till mer ändamålsenliga lokaler för
träff- och aktivitetslokaler för den öppna
socialpsykiatriska verksamheten »Portis«.
Dessutom har stadsdelsförvaltningens
verksamhet för stöd till särskilt boende
fått kontor och personalrum. Hyresgästerna flyttade in under sommaren 2009.
Ceremonien 5
Under våren 2008 initierade Micasa Fastigheter och Seniorgården AB ett samarbete för att skapa seniorbostäder i fastigheten. Förslaget omfattar ombyggnad av
befintlig fastighet till seniorboende/vårdoch omsorgsboende samt nybyggnad av
seniorlägenheter. Under 2009 startade
detaljplanearbetet.

Överstycket 1
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Fabriken 37

Svalrocken 17 – Långbrobergs
servicehus
Långbrobergs servicehus består av två
hus med gemensamhetslokaler och entré
i en låg byggnad mellan husen. I det hus
som stadsdelsförvaltningen avvecklat
pågår en ombyggnad till vård- och om-

sorgsboende. Bolaget har tecknat hyreskontrakt med Attendo Care AB. Ombyggnaden startade sommaren 2009.
Måsholmen 15 – Skärholmens
servicehus
Stadsdelsförvaltningen har sagt upp huskroppen närmast centrum. Projektering
för omvandling till seniorboende för döva
startade 2009. En avsiktsförklaring har
2009 tecknats med Stockholms Dövas förening och Sveriges Dövblinda i Stockholm
och Gotlands län. En ombyggnad kan
starta efter det att huskroppen använts
för evakuering av servicehuset.
Fästmanssoffan 1 – Fästmanssoffans
trygghetsboende
Bolaget förvärvade fastigheten 2009 från
AB Stockholmshem. Fastigheten ska omvandlas till ett trygghetsboende med ca
35 lägenheter. Projektering startade 2009
och ombyggnaden beräknas starta under
våren 2010.
Överstycket 1 – Hässelgården
Bolaget planerar en ombyggnad av hus
A i Hässelgården till ett vård- och omsorgsboende tillsammans med stadsdelsförvaltningen. Boendet kommer att få 45
lägenheter. Projektering pågick 2009 och
ombyggnaden beräknas starta hösten
2010.
Marken mellan gatan och fastighetens
entré är i dag inte tillgänglig. En ny detaljplan är därför framtagen och projektering för tillgänglighetsanpassning pågår.
I samband med detta ska entrévåningens
allmänna ytor ses över. Där finns bland
annat ett friskvårdscenter som drivs av
stadsdelsförvaltningen, en samlingssal,
frisör och fotvård, en kiosk och en restauranglokal som inte används. Vissa ytor
behöver byggas om och andra fräschas

upp för att Hässelgården ska upplevas
som attraktivt.
Skarpnäcks Gård 1:1 – Skarpnäcksgården
I samband med detaljplanearbete för området, undersöker Micasa Fastigheter, på
uppdrag av stadsdelsförvaltningen, förutsättningarna för ett stödboende alternativt ett LSS-boende. Detaljplanearbetet
startade 2009.
Rio 8 – Rio vård- och omsorgsboende
Under 2009 startade ombyggnad av hemtjänstens lokaler i bottenvåningen till en
förskola med två avdelningar. Även gården kommer att byggas om för förskolans
behov.
Rio 9 – Rio seniorboende
I fastigheten Rio 9 har under året ombyggnad skett av ytterligare ett 30-tal
seniorlägenheter, upprustning av restaurangen samt ombyggnad av entré och korridorer.

Riddarsporren 21

Fabriken 37
Under 2009 färdigställdes en ombyggnad
till gym för SATS Group Sweden och en
utbildningslokal för Vuxenskolan-IKC.
Sjuksköterskan 7 – Kyrksjöns gruppbostad
Hösten 2009 köpte Micasa Fastigheter
fastigheten. Före försäljningen byggdes fastigheten om enligt stadsdelsförvaltningens önskemål. Här finns nu ett
gruppboende med fem lägenheter och gemensamhetsutrymmen.
Sjuksköterskan 6 – Beckomberga
gruppbostad
Under året startade en nybyggnad av ett
gruppboende med sex lägenheter och gemensamhetsutrymmen. Inflyttning kommer att ske 2010.

Byholmen 2
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
· En hållbar livsmiljö ska värnas och
utvecklas

MICASA FASTIGHETERS MÅL
· Miljöcertifiera Micasa Fastigheter enligt
ISO 14001
· Minska energianvändningen
· 80 procent av äldreboendena ska ha
godkänd ventilationskontroll och god
inomhusmiljö (OVK)
· 100 procent miljöbilar
· Minska miljöpåverkan från transporter

MICASA FASTIGHETERS RESULTAT
· Miljöcertifiering enligt ISO 14001 genomförd
· Påbörjat energisparåtgärder i 18
fastigheter samt slutfört arbeten i tio
fastigheter
· 85 procent av fastigheterna har godkänd OVK
· 100 procent miljöbilar finns i fordonsparken
· Inköp av två tjänstecyklar

Starkt fokus på minskad
klimatpåverkan
är en av de sektorer i samhället som använder
mest energi. Därför är det viktigt att alla bolag som verkar inom det området gör så
mycket de kan för att minska sin energianvändning och därmed sin klimatpåverkan.
Ofta kan relativt små insatser ge förhållandevis stor effekt. Ett bra exempel på
det är Micasa Fastigheters nya sopsorteringsguide som togs fram under 2009. Bra
källsortering innebär stora miljövinster. Ett annat sådant exempel är de lågenergilampor som alla hyresgäster fick under året. De delades ut tillsammans med information om att bolaget startar ett stort energisparprojekt. De togs emot mycket väl av
hyresgästerna.
Energisparprojektet är en stor miljösatsning som ska pågå under tre år. Målet är att
minska den totala energianvändningen. Under perioden kommer bland annat ventilation,
belysning och isolering att åtgärdas i de fall där det behövs. ●
FASTIGHETS- OCH BYGGBRANSCHEN

MILJÖÖARBETE
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Miljöarbetet på Micasa Fastigheter under
2009 har inriktats på att minska den negativa miljöpåverkan som bolaget genererar. Bolaget har arbetat med att förbättra
sig inom områdena energi, avfall och inomhusmiljö.
ISO 14001 – certifiering av miljö
ledningssystemet
En viktig händelse under 2009 var den
externa revisionen av Micasa Fastigheters miljöledningssystem som genomfördes under hösten. Att ha ett certifierat
miljöledningssystem enligt ISO 14001
har varit ett mål för Micasa Fastigheter
och under 2009 låg extra fokus på att få
till de sista pusselbitarna i systemet. Att
ha ett certifierat miljöledningssystem
enligt ISO 14001 har varit ett viktigt mål
för Micasa Fastigheter och under 2009
låg extra fokus på att få de sista pusselbitarna på plats. Stora ansträngningar
har lagts ner för att strukturera arbetet
och ta fram rutiner för olika arbetsuppgifter. Själva revisionen ägde rum under två
dagar i november och genomfördes både
på kontoret och genom besök i en fastighet med pågående ombyggnadsprojekt.
Revisionen resulterade i ett fåtal mindre
avvikelser som har åtgärdats. Beslut om
godkänd revision kom i mitten av januari
2010.
I övrigt har Micasa Fastigheters miljöarbete inriktat sig på Stockholms stads
miljömål:
Hållbar energianvändning – ESP
I Micasa Fastigheters stora energisparprojekt, ESP, påbörjades energibesparande ombyggnader i 18 fastigheter.
Totalt under året har åtgärder slutförts
i tio fastigheter. Dessa är Svalrocken 17,
Sörklippan 1, Brättet 2, Pettersbergsgården 15, Västberga gård 34, Överstycket
34
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1, Lektionen 6, Vasen 3, Dalen 20 (badet)
samt Edsby 5:2. Investeringen uppgår till
omkring 100 mkr.
Vidare har ställverken bytts ut i Edö 1
och Köpenhamn 1. På De Gamlas Hem 2
har ställverket separerats för egen mätning till storköket.
Under 2009 har ytterligare sju projekt
påbörjats. Dessa kommer att bli färdigställda under första kvartalet 2010.
En vindmätning vid fastigheten Palsternackan 3 har påbörjats för att utreda
möjligheten att installera ett vindkraftverk. Vid ytterligare en fastighet, Stegsholm 3:5, pågår en utredning om möjligheten att bygga ett vindkraftverk.
Under 2009 har solpaneler satts upp på
fastigheten Edsby 5:2 för värme och uppvärmning av vatten. Samma fastighet har
konverterats från oljeuppvärmning till
bergvärme. Även Pettersbergsgården 15
har konverterats från olja till bergvärme.
Micasa Fastigheter har under 2009 utrett möjligheten att investera i solceller
för elproduktion. Detta arbete har resulterat i att bolaget under 2010 kommer att
installera solceller på Kattrumpstullen 5.
Under 2009 har föråldrade undercentraler bytts ut i nio fastigheter. Dessa är
Svalrocken 17, Överstycket 1, Edö 1, Lek-

tionen 6, Försätra 1, Malsätra 3, Vilan 3
samt Bygeln 1. Detta arbete kommer att
fortsätta under 2010 då målet är att byta
ännu fler (cirka 15) undercentraler.
Arbetet med att ta fram ett program
för att förbättra utomhusbelysningen
har påbörjats. Detta arbete kommer att
intensifieras under 2010 då en plan för
att byta ut alla kvicksilverlampor ska ta
form. Alla kvicksilverlampor av denna
typ kommer att förbjudas inom EU 2015.
Ett pilotprojekt med LED-belysning har
påbörjats. LED-armaturerna kommer att
testas i Rio.
Stadens miljömål om att minska energianvändningen med 10 procent (jämfört med 2006) kommer att nås med goda
marginaler då projektet avslutas 2011.
Energisparprojektets kommunikationsplan
Energisparprojektet har en egen kommunikationsplan. Det finns primärt tre
målgrupper för energisparprojektets
kommunikation. Dessa är hyresgäster,
besökande (inklusive anhöriga) i fastigheterna samt allmänheten.
Hyresgäster har informerats i Hyresbladet, med brev och via informationspelare i fastigheternas entréer. Informationspelarna vänder sig också till
besökare.
Energisparprojektet har också, som
ett led i informationsarbetet, delat ut
lågenergilampor till samtliga hyresgäster. Lamporna har levererats i en kartong
med information om projektet samt hur
lampan ska hanteras och ytterligare energispartips. I de fastigheter där omfattande åtgärder har genomförts eller ska
genomföras har ett antal ungdomar delat
ut lamporna personligen och berättat för
hyresgästerna om projektet som helhet
och vilka specifika åtgärder som planerades i just deras fastighet samt på vilket

sätt de skulle
beröras.
För Micasa
Fastigheter
har det också
varit viktigt att
informera allmänheten om att
så omfattande energibesparande och/
eller underhållsåtgärder
har genomförts. Det har skett
genom pressmeddelanden, husvepor samt via dagstidningsbilagor och
textannonser.
Miljöeffektiv avfallshantering
Under året har några få källsorteringsrum förbättrats eller rustats upp enligt
tidigare framtagen källsorteringsplan.
Därmed uppfyller samtliga källsorteringsrum och miljöstationer de riktlinjer som det tidigare har beslutats om. En
uppföljning av användningen har visat
sig vara nödvändig och kontinuerlig information till hyresgästerna har utgjort
en betydande insats under året. I flera
större fastigheter har Micasa Fastigheter
beställt en speciell container både vår och
höst för att underlätta för hyresgästernas
hantering av grovsopor. Flera insatser för
hantering av hushållssopor har genomförts genom att nya sopsuganläggningar
har tagits i drift eller förbättrats i Vattumannen 31, Ånn 7, Vasen 3 och Riddarsporren 21.
För att nå målen med en minskad
mängd avfall samt ökad andel sorterat
avfall har bland annat en ny sorteringsguide tagits fram. Denna kommer att
delas ut till hyresgäster främst vid nytecknande av avtal för att på så vis öka
kunskapen och förbättra avfallshanteringen.

Sund inomhusmiljö
Radoninventeringar är
gjorda i de flesta bostadsfastigheter. Dock behövde
några mätningar kompletteras. Detta arbete påbörjades under hösten/vintern
2009. I övriga fastigheter kommer radonmätningar att göras
under 2010. Tre fastigheter med för
höga radonvärden kommer att åtgärdas i
samband med ombyggnader inom energisparprojektet.
Arbetet med OVK, Obligatorisk ventilationskontroll, påbörjades 2007. OVKbesiktningar har genomförts enligt plan.
Under 2009 var målet att 80 procent av
fastigheterna skulle vara besiktigade, åtgärdade och godkända. Vid årets slut var
totalt 85 procent av fastigheterna besiktigade, åtgärdade och godkända.

har under 2009 tankats till 96,5 procent
med förnyelsebart bränsle. Detta gör att
företaget med god marginal når Stockholm stads miljömål angående minskad
miljöbelastning från transporter. Vinterdäck med dubbar har bytts ut på samtliga
bilar så att alla idag kör dubbfritt.
Dessutom har två cyklar köpts in under
året för att ytterligare minska miljöpåverkan från transporter. SL-kort finns
sedan länge att låna för dem som vill åka
kollektivt.

Giftfria varor och byggnader
Micasa Fastigheter arbetar aktivt för att
minska användningen av kemikalier. Detta sker bland annat genom att Byggvarubedömningens databas för kemikalier
används i alla byggprojekt.
Inom driften används enbart kemika
lier vilka finns upptagna på bolagets kem
lista. Dessa frågor diskuteras inom bolagets Kemgrupp som har representanter
från Fastighetsservice och Miljöenheten.
Som en början på stadens mål om att
två bostadsprojekt ska vara speciellt miljöprofilerade har byggprojekt valts ut för
genomförande under 2010. Extra insatser kommer göras för miljöeffektiva nya
lösningar när det gäller avfallshantering,
energi, materialval och byggprocess.
Miljöeffektiva transporter
Micasa Fastigheter har sedan 2008 enbart haft miljöbilar i bilpoolen och dessa
MILJÖARBETE
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
· Stockholms ska vara en attraktiv, trygg
och tillgänglig och växande stad för
boende, företagande och besök
· Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och
förbättras

MICASA FASTIGHETERS MÅL
· Inrätta en doktorandtjänst i samarbete
med KTH Syd
· Medverka vid seniormässor
· Genomföra Kunskapsdagen
· Utveckla samarbetet med Mat för
Äldre
· Förbättra leverantörsindex 78
· Inrätta visningslägenhet i Svärdet

MICASA FASTIGHETERS RESULTAT
· Deltagit i Smaka på Stockholm
· Doktorandtjänst tillsatt
· Medverkat vid tre seniormässor
· Genomfört Kunskapsdagen
· Leverantörsindex 79
· Visningslägenhet inrättad i Svärdet

Utveckling och nytänkande
ATT ENGAGERA SIG I,

och att hitta nya genomförbara lösningar
på kända problem är viktigt. Under 2009 genomförde Micasa
Fastigheter en konferensserie om sju seminarier. Tanken var att
skärskåda ett antal frågeställningar som är avgörande för det
framtida seniorboendet. Vid seminarierna behandlades frågor
om allt från teknik, välbefinnande och bostädernas utformning
till mat. Allt med syfte att lägga grunden för framtidens senior
boende. Seminarieserien bjöd på både praktiska exempel,
omvärldsanalyser och forskarstudier. ●
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Mat för äldre
Micasa Fastigheter och Smaka på Stockholm genomförde i samarbete med föreningen Werners Vänner tävlingen »Mästerkockens Seniormatlåda«. Det är en
matlagningsaktivitet vars syfte är att
uppmärksamma och bidra till bättre
standard och kvalitet på den stundtals
hårt kritiserade mat som levereras till seniorer/pensionärer.
Åtta välkända kockar hade i uppdrag
att komponera var sin rätt som i alla
avseenden skulle ha förutsättningar att
uppskattas av den aktuella målgruppen,
alltså människor som passerat 65-årssträcket.
Tävlingen ägde rum i Kungsträdgården
3–7 juni 2009. Två kockar deltog med sina
matskapelser varje dag, och deras rätter
betygsattes av en jury.
De fyra bidrag som fått flest poäng gick
vidare till semifinal 7 juni. Av de fyra gick
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de två bästa till final samma dag.
Tävlande år 2009 var Markus Aujalay,
Ulrika Brydling, Paul Svensson, Leif
Mannerström, Crister Svantesson, Örjan
Klein, Kurt Weid och Erich Shaumburger.
Tävlingskriterier på maten var följande:
· Nyttiga råvaror, måltiden måste vara
näringsberäknad. Energiinnehåll
minst 550 kcal.
· Ingredienserna i måltiden skulle vara
sådana som seniorerna kan identifiera.
· Måltiden skulle vara sensoriskt tilltalande – för alla sinnen.
· Måltiden skulle kunna produceras i
minst 250 portioner på ett rationellt
sätt i storkök.
· Maten skulle tåla nerkylning, transporter och uppvärmning i mikrovågsugn, utan att smak, utseende och ursprungskvaliteten gick förlorad.
· Råvarupris per portion utan tillbehör

som smör, bröd och dryck fick uppgå till
18 kr exkl moms.
Juryn bestod av Erik Lallerstedt, krögare, Stockholm (juryordförande), Christina Möller, provkökschef, hedersdoktor
vid Uppsala Universitet, Ewa Samuelsson, äldreborgarråd i Stockholm, Carl
Jan Granqvist, krögare, Curt Persson,
förbundsordförande, Pensionärernas
Riksorganisation, PRO, Karl Erik Olsson,
förbundsordförande, Sveriges Pensionärsförbund, SPF, Bert-Åke Varg, känd, pigg
och matglad senior samt Anders Nordstrand, VD Micasa fastigheter.
Vinnare i 2009 år Mästerkockens
Seniormatlåda blev Örjan Klein med
sitt bidrag Rimmad oxbringa, rotfrukter,
blomkål, spetskål och pepparrotscrèmefraiche.
Visningslägenhet i fastigheten
Svärdet 8
Micasa Fastigheter har under 2009 skapat en visningslägenhet i Svärdet 8 –
Tanto servicehus. Tanken med lägenheten är att vara ett gott exempel på hur en
omsorgslägenhet kan se ut. Projektgrupper ska kunna besöka lägenheten för att
få idéer och inspiration och på så sätt förkorta projekteringstiden.
Lägenheten är också tänkt att vara en
källa till kunskap och inspiration för arkitekter, personal inom omsorg, studenter och andra kommuner. Lägenheten är
utrustad i enlighet med senaste forskningsresultat och väl underbyggda erfarenheter. Det ska vara möjligt att provbo
i lägenheten.
I visningslägenheten bor en fiktiv person som kallas »Hanna«. Lägenheten är
anpassad efter Hannas behov och är möblerad precis som en riktig lägenhet med
så hemlik miljö som möjligt. Hanna är

Micasa Fastigheters visningslägenhet.
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demenssjuk och har precis flyttat in i lägenheten, hon kan inte längre bo hemma
och behöver heldygnsomsorg. Lägenheten ska ses som en del i en gruppbostad
för demenssjuka. I projekteringsarbetet
har hänsyn tagits till personalens arbete.
Teknik har installerats för att underlätta
och förbättra trygghet, kvalité och integ
ritet för brukaren.
Syftet med Micasa Fastigheters visningslägenhet är att visa på möjligheter
hur framtidens vård- och omsorgsboende
kan se ut. Den ska stimulera till nytänkande och kreativitet, visa nya produkter
i praktisk funktion och peka på nya sätt
att bygga.
Många har visat stort intresse för visningslägenheten och sedan invigningen
17 juni 2009 har bolaget haft 32 registrerade studiebesök. Besökarna kom från
Japan, Nederländerna, Spanien, olika
kommuner och fastighetsbolag i Sverige
samt olika organisationer och företag.
Seniorboende 2030 – sju konferenser
om framtiden
Under 2009 genomförde Micasa Fastigheter en konferensserie om sju seminarier.
Vid konferenserna behandlades frågor om
allt från teknik, välbefinnande och bostädernas utformning till mat. Allt med syfte
att lägga grunden för framtidens seniorboende.
Tanken med konferenserna var att
skärskåda ett antal frågeställningar som
är avgörande för det framtida seniorboendet. Det handlade om kommande seniorgenerationers behov, krav och önskemål,
utformning av närmiljö, byggnader, lägenheter, ny teknik, gemenskap, service samt
utemiljö. Seminarieserien bjöd på både
praktiska exempel, omvärldsanalyser och
forskarstudier.
Konferenserna var mycket uppskattade
40
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Micasas Kunskapsdag.

och besöktes sammanlagt av cirka 700
personer.
Micasas Kunskapsdag
Den 23 april genomförde Micasa Fastigheter en kunskapsdag i form av ett seminarium med ett antal experttalare inom
ämnet framtidens äldreomsorg. Cirka 200
personer deltog i seminariet som ägde
rum på Nybrokajen 11. Fokus under dagen var seniormat och ledarskap. Delta-

garna fick ett smakprov både på Örjan
Kleins specialkomponerade seniormat
och på Carin Mannheimers pjäs Sista
dansen som under året givits på Stockholms stadsteater.
Seniormässor
Micasa Fastigheter deltog under hösten
2009 på två mässor.
»Ett bra liv« 2009 ägde rum under tre
dagar i Stockholmsmässan. Mässan hade

8 217 besökare och beskriver sig som »en
mötesplats för personer med funktionsnedsättning oavsett ålder, anhöriga samt
de åldersgrupper som primärt arbetar
inom dessa områden«.
Micasa Fastigheter deltog också på
»Senior 2009« som är en tredagarsmässa
för aktiva seniorer med intresse för hälsa
och att resor. Senior 2009 arrangerades
på Globen i Annexet. I år lockade mässan
8 780 besökare och 94 utställare.
Samarbete med KTH Syd
Under 2009 har ett samarbete med KTH
Syd inletts kring forskning om arbete
och boende i äldreomsorgen. Bolaget har
också anställt en doktorand som med sin
forskning kommer att ge bolaget ökade
kunskaper i utformning av vård- och omsorgsboenden.
Kund- och leverantörsundersökningar
Varumärkesbarometern
Varumärkesbarometern är en undersökning som publiceras i tidningen Metro en
gång per år. Läsarna inbjuds att identifiera vilka logotyper de känner igen av dem
som publiceras i undersökningen samt
vad de tycker om dem.
20,3 procent av respondenterna kände
igen Micasa Fastigheters logotyp. Kvinnor känner i större utsträckning än män till bolaget och
respondenter över 55 år har
den högsta igenkännings
graden med 24,7 procent. I
innerstaden är kännedomen
störst och i söderort lägst.
USK Stockholmsbussen
Micasa Fastigheter deltar varje
år i USK Stockholmsbussen. Det är
en enkät som postas till respondenterna.

I enkäten ställs frågor om hur väl allmänheten känner till Micasa Fastigheter och
dess uppdrag samt inställningen till seniorboende.
År 2009 var det drygt två av tio respondenter som kände igen Micasa Fastigheters logotyp (21 procent). Det finns ingen
nämnvärd skillnad mellan mäns och
kvinnors kännedom. Personer i åldern 3564 år känner i större utsträckning igen
logotypen än övriga. Personer som bor i
inre staden är också mer bekanta med
logotypen än personer som bor i Söderort
och Västerort.
Tendensen är att kännedomen om Micasa Fastigheters logotyp ökat över tid. I
Stockholmsbuss 7 (2006) var det knappt
en av tio (nio procent) som sade sig känna
igen logotypen.
Leverantörsundersökning
Under november 2009 gjorde Micasa tillsammans med undersökningsföretaget
3S för andra gången en leverantörsundersökning. Den första undersökningen gjordes i maj 2008.
Undersökningen är webbaserad och
den skickades ut till företagets ramavtalade leverantörer och till övriga leverantörer som Micasa Fastigheter har anlitat
de senaste åren. Totalt skickades 126 enkäter ut. Svarsprocenten var 67 procent.
Totalindex var 79 (78 i
2008 års undersökning).

Högst betyg fick Micasa Fastigheter för:
· professionellt bemötande
· att bolaget håller löften
· att bolagets anställda är lätta att få
kontakt med på telefon/e-post
· har väl fungerande betalningsrutiner.
Områden som kan utvecklas är:
· uppföljning efter avslutat arbete
· tydligare och heltäckande beställningar
· ge korrekt information om krav och förväntningar på leverantörerna.
ÖVRIGA PROJEKT
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
· Staden ska vara en attraktiv arbets
givare

MICASA FASTIGHETERS MÅL
· Förbättra kvaliteten på personal
mötena
· Nöjdmedarbetarindex 65 procent
· Sjukskrivningsmål 3 procent
· Erbjuda plats för fem sommarvikarier
· Fortsatt deltagande på högskole
dagarna
· Utbildning med minst fyra dagar/
anställd
· Utarbeta en personalförsörjningsplan
· Inrätta ett mentorskapsprogram
· Införa ett trainee-program
· Erbjuda två praktikplatser åt JobbTorg
Stockholm

MICASA FASTIGHETERS RESULTAT
· Nöjdmedarbetarindex 64 procent (63)
· Sjukfrånvaro 2,89 procent (2,48)
· Fyra sommarvikarier anställdes
· JobbTorg Stockholm erbjöds två praktikplatser
· Deltog i tre jobbmässor vid högskolor/
universitet
· Fyra utbildningsdagar/anställd

Anställda nyckeln till framgång
hela tiden med att bli en
ännu bättre arbetsgivare. Bolaget har ett nöjdmedarbetarindex på 64 procent, målet var 65 procent. Sjukskrivningstalen är mycket låga, under 2,89 procent (målet var
3 procent).
Under året har kvaliteten på personalmötena förbättrats.
Kunskapsutbyte, kompetensutveckling och goda möjligheter att möta kunniga, inspirerande externa föreläsare är
viktiga delar i arbetet. ●

MICASA FASTIGHETER ARBETAR
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Förbättrad kvalitet på personalmötena
Under året har de månadsvisa personalmötena som börjat med gemensam frukost förändrats och förbättrats. De har
bland annat blivit längre för att göra det
möjligt att bjuda in externa föreläsare.
Förutom inbjudna föreläsare har ansvariga för internt påbörjade projekt eller nyligen avslutade projekt fått möjlighet att
framträda och informera de anställda om
vad som har hänt och vad som är på gång
att hända. Detta har ökat delaktigheten
bland medarbetarna.
Nöjdmedarbetarindex
Under slutet på året genomfördes en
medarbetarenkät. Målet för 2009 var 65
procent. Resultatet blev att Micasa Fastigheters Nöjdmedarbetarindex (NMI)
ökade till 64 procent (63 procent).
Sjukskrivning
Sjukfrånvaron för Micasa Fastigheter är
låg, 2,89 procent (2,48 procent). Målet för
2009 var 3 procent. En siffra som bolaget
strävar efter att behålla på den låga nivån,
genom satsningar på arbetsmiljö, stöd till
medarbetare och friskvårdssatsningar.
Fem sommarvikarier
Under sommaren anställdes fyra sommarvikarier. En större satsning på energisparprojektet innebar att ytterligare
fem ungdomar erbjöds arbete under augusti och september.
Minst fyra utbildningsdagar per
anställd/år
Varje anställd erbjuds kompetensutveckling. En större satsning i bemötande genomfördes för personal som har många
kundkontakter. Ungefär två tredjedelar
av personalen berördes av den här satsningen.
44

ÅRSKRÖNIKA 2009 MICASA FASTIGHETER

Friskvårdssatsningar
Micasa Fastigheter har fortsatt sin satsning på friskvård även under 2009. I det
nyinrättade styrketräningsrummet har
en kurs hållits med hjälp av en tränare.
På så vis har personalen fått ökad kunskap om hur styrketräningsmaskinerna
kan användas.
En hälsokurs har också genomförts under året med inriktning mot viktminskning och kostkunskap.
Högskoledagar

Under året har även fastighetsrelaterade kurser hållits för att möta ökade kompetenskrav för Micasa Fastigheters olika
yrkesgrupper.
Kontinuerligt genomförs också kurser i
första hjälpen.

Jobbmässor vid högskolor/universitet
Då potentiella medarbetare är en viktig
målgrupp deltog Micasa Fastigheter i tre
så kallade jobbmässor vid universitet och
högskolor med för bolaget relevanta utbildningar. Micasa Fastigheter har varit
på Lava vid KTH, Hotspot vid Mälardalens högskola i Västerås och Högvarv vid

Karlstads universitet. Årets mål var att
väcka uppmärksamhet och visa att bolaget har väldigt konkreta byggprojekt.
Pensionärer
Ett led i att förbereda Micasa Fastigheters
personal som är 60 år eller äldre på pensionen har varit att erbjuda en kurs. Denna
genomfördes under flera halvdagar, med
inbjudna föreläsare från försäkringskassan, banker, pensionsbolag med flera.
En seniorklubb har också inrättats.
Syftet med klubben är att hålla våra före
detta medarbetare som har pensionerats
informerade om vad som händer inom Micasa Fastigheter, samt erbjuda en möjlighet till fortsatt kontakt med arbetskamraterna.
Nyanställda
Under året har introduktionen av nyanställda setts över, bland annat har en genomgång av introduktionsplanen gjorts.
En introduktion som innebär att alla nyanställda träffas vid ett flertal tillfällen
för genomgång och utbildning i Micasa
Fastigheters värdegrund, policies och
andra rutiner har påbörjats.
Jobbtorg
Micasa Fastigheter har under året erbjudit två platser för att ta emot praktikanter från Jobbtorg Stockholm. Under året
har en person erbjudits möjligheten att
arbetsträna på bolaget.

Statistik för personal 2009
Män

Kvinnor

Totalt

Antal

38,0

37,0

75,0

%

50,7

49,3

100,0

Medelålder

50,4

44,8

47,3
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KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL
· Stadens verksamheter ska vara kostnadsfria
· Budgeten ska vara i balans
· Effektivitet och fokus på kärnverksamheterna

MICASA FASTIGHETERS MÅL
· Godkänd resultatnivå
· Minska administrations- och indirekta
kostnader. Årsmål 10 procent

MICASA FASTIGHETERS RESULTAT
· Resultat efter finansnetto – 119 mnkr
· Andel administration och indirekta
kostnader 9,63 procent

Årets resultat
Micasa Fastigheter är ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter. Affärsidé är att erbjuda ett attraktivt och
anpassat boende för människor i Stockholms stad i behov av stöd och
trygghet. Vi har cirka 70 medarbetare och fastighetsbeståndet omfattar
125 fastigheter samt fem förvaltningsuppdrag om drygt 1 miljon
kvm och det är värderat till 9,3 miljarder SEK. Omsättningen
är ca 913 miljoner SEK.

EKONOMISK ÖVERSIKT
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Ägarförhållande
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, organisationsnummer 556581-7870, är ett
helägt dotterbolag till Stockholms Stadshus AB.
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, är
ett fastighetsbolag som äger och förvaltar Stockholms stads omsorgsfastigheter.
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 132 (125) fastigheter. Därutöver förvaltar bolaget 4 (5) fastigheter åt Fastighetskontoret.
Under åren 2008–2009 har så gott som
samtliga fastigheter uppmätts. De flesta
fastigheter har kunnat mätas upp på
befintligt planritningsunderlag. I de fall
kvalitén på befintliga ritningar varit undermålig har uppmätning genomförts på
plats.
Resultatet av uppmätningsprojektet
visar att Micasa Fastigheter har totalt 1 112 200 kvm BTA (bruttoarea),
1 031 800 kvm BRA (bruksarea), d v s en
ökning med drygt 20 procent.
Fastighetsbeståndet omfattar seniorbostäder, boende med heldygnsomsorg,
servicehus, behandlingshem och andra typer av vårdbostäder. I de största fastigheterna bedrivs ofta en blandning av dessa
verksamheter.
Viktiga händelser under 2009
Överföringen av omsorgsfastigheter till
Micasa Fastigheter har under året inneburit att ytterligare två fastigheter; Fästmansoffan 1, till ett pris av 20,2 miljoner
kronor har förvärvats från AB Stockholmshem och Sjuksköterskan 7, har för48
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värvats till ett pris av 9 miljoner kronor
av Exploateringskontoret.
Fastigheterna Ålö 2 och Helgonlegenden 7 har sålts under året.
En ny fastighetsbildning har genomförts av fastigheten Sabbatsberg 23 som
delats i åtta fastigheter, Hälsobrunnen 1,
Hälsobrunnen 2, Hälsobrunnen 3, Grötlunken 2, Grötlunken 3, Grötlunken 4,
Grötlunken 5 och Silverskopan 2.
Seniorbostäder
Micasa Fastigheter har i uppdrag att omvandla tidigare servicehuslägenheter till
seniorboende. Bolaget äger och förvaltar
idag cirka 750 seniorlägenheter som hyrs
ut via Stockholms Bostadsförmedling.
Marknad
Stockholms stad är genom stadsdelsnämnderna och socialnämnden den dominerande hyresgästen. Det finns dock även
några privata hyresgäster som driver
vård samt privata hyresgäster som bedriver annan verksamhet i de kommersiella
lokaler som bolaget äger.
Bostäderna i servicehusen hyrs antingen direkt av de boende eller av stadsdelsförvaltningarna. Det nya ramavtalet
innebär att stadsdelarna successivt ska
överta förstahandskontrakten för bostäderna i servicehusen.
Investeringar
Årets ombyggnadsinvesteringar uppgår
till 518 (229) mnkr. Av investeringarna
avser 443 (163) mnkr pågående projekt
medan 75 (66) mnkr avser under året
färdigställda och slutredovisade ombyggnader.
Fastigheternas värde
Micasa Fastigheter har genomfört en intern avkastningsvärdering av hela fast-

ighetsbeståndet per årsskiftet. Direktavkastningskravet uppgår till i genomsnitt
5,62 procent. Det totala värdet bedömdes
uppgå till 9 305 (8 911) mnkr. Fastigheternas bokförda värde var vid utgången
av året 5 716 (5 643) mnkr.

Bolaget har påbörjat ett arbete med att
åtgärda det eftersatta underhållet i de
förvärvade fastigheterna. Det projektet
kommer att pågå 2009–2018. Det planerade underhållet uppgår till 262 mnkr för år
2009. För år 2010 beräknas det planerade
underhållet uppgå till cirka 400 mnkr.

Resultat
Resultatet före bokslutsdispositioner och
skatt uppgår till -119 (-20,1) mnkr. Resultatet efter bokslutsdispositioner och skatt
uppgår till -84,3 (5,7) mnkr.

Finansverksamhetens resultat
Finansnettot (räntebidrag och övriga finansiella intäkter minus räntekostnader)
uppgår till -190,3 (-152,7) mnkr.

Fastighetsförvaltningens resultat
Nettoomsättningen har uppgått till 913,4
(894,5) mnkr. Hyresintäkterna för perioden uppgår till 885,3 (868,5) mnkr.
Driftnettot uppgår till 228,3 (238,7)
mnkr. Drift- och underhållskostnader
uppgår till 616,3 (587,8) mnkr och fastighetsskatt till 23,7 (23,1) mnkr. Mätt som
avkastning på totalt kapital (d v s resultat efter finansiella poster plus finansiella
kostnader, i procent av genomsnittlig balansomslutning) motsvarar detta 1,3 (3,3)
procent.

Finansiell ställning
Bolagets egna kapital, inklusive 73,7 procent av obeskattade reserver, var den sista december 197,3 (209,1) mnkr. I förhållande till den totala balansomslutningen
ger det en soliditet på 3,1 (3,5) procent.
Fastighetsbeståndets värde har vid intern beståndsvärdering per årsskiftet enligt avkastningsmodell, bedömts till 9 305
(8 911) mnkr. Med beaktande av fastigheternas övervärden minus uppskjuten
skatt, blir den justerade soliditeten 26,6
(27,3) procent.
EKONOMISK ÖVERSIKT
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Resultaträkning
BELOPP, tkr

2009

2008

885 348

868 510

28 016

26 021

913 364

894 531

Drift

-354 514

-347 614

Underhåll

-261 805

-240 148

Tomträttsavgälder

-36 367

-36 352

Fastighetsskatt

-23 659

-23 114

-8 764

-8 650

228 255

238 653

-118 627

-119 094

-803 736

-774 972

109 628

119 559

-48 301

-38 847

2 838

40 530

-31

-27

Övriga intäkter

7 214

11 419

Rörelseresultat

71 348

132 634

305

59 264

5 287

6 304

-195 895

-218 312

-118 955

-20 110

7 096

25 225

-111 859

5 115

27 566

553

-84 293

5 668

Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter
Nettoomsättning
Fastighetskostnader

Övriga rörelsekostnader
Driftnetto
Av- och nedskrivningar
Summa fastighetskostnader
Bruttoresultat
Centrala administrations- och
Försäljningskostnader
Försäljning av fastigheter
Försäljning, utrangeringar övriga anläggningstillgångar

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntebidrag
Räntekostnader och liknande resultatposter
Resultat efter finansiella poster
Förändring periodiseringsfond
Resultat före skatt
Skatter
ÅRETS RESULTAT
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Balansräkning
TILLGÅNGAR, tkr

2009-12-31

2008-12-31

5 715 662

5 643 123

126

183

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Nedlagda kostnader på annans fastighet
Inventarier
Pågående ny- och ombyggnader

4 225

5 702

435 158

201 285

11 228

11 498

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran

174

166

6 166 573

5 861 957

5 939

15 642

Fordringar hos koncernföretag

51 021

-

Fordringar hos moderföretag

52 265

-

774

20 737

Övriga fordringar

30 349

68 851

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

10 466

18 364

-

1

150 814

123 595

6 317 387

5 985 552

Andra långfristiga fordringar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar

Skattefordringar

Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR

EKONOMISK ÖVERSIKT
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Balansräkning
EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr

2009-12-31

2008-12-31

15 000

15 000

14 900

14 900

144 623

138 955

Bundet eget kapital
Aktiekapital
150 000 aktier, kvotvärde 100 kr/aktie
Reservfond
Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Nettoeffekt av erhållna koncernbidrag
Årets resultat

77 719
-84 293

5 668

167 949

174 523

39 773

46 869

5 758 125

5 450 812

147 682

91 638

2 117

4 883

-

673

3 081

27 770

198 660

188 384

Summa kortfristiga skulder

6 109 665

5 764 160

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

6 317 387

5 985 552

1 462

1 297

-

-

Summa eget kapital
Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder
Kortfristiga skulder
Checkräkningsskuld koncernkonto
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till moderföretag
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter
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Kassaflödesanalys

2009-12-31

2008-12-31

-118 955

-20 110

-

-4 873

Förändring av semesterlöneskuld

372

225

Avskrivning anläggningstillgångar

118 627

121 934

BELOPP, tkr
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Avsättningar

Nedskrivning/reversering anläggningstillgång

-

-2 840

Nedskrivning långfristiga skulder

-

-55 494

-2 807

-40 503

-

-12 298

Nettoresultat försäljning av anläggningstillgångar
Förändring ränteskuld
Betald skatt

20 065

-12 565

Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital

17 302

-26 524

Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar

-21 662

-49 623

Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder

425 065

102 311

Kassaflöde från den löpande verksamheten

420 705

26 164

-423 938

-74 192

Försäljning av materiella anläggningstillgångar

3 240

80 890

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-420 698

6 698

-8

139

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning (-)/minskning (+) av långa fordringar
Koncernbidrag

-

-33 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten

-8

-32 861

Årets kassaflöde

-1

1

Likvida medel vid årets början exklusive koncernkonto

1

0

Likvida medel vid årets slut exklusive koncernkonto

0

1
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Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet
med årsredovisningslagen med beaktande av Bokföringsnämndens 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 poster avseende vidaredebiterade kostnader till exempel fast-

ighetsskatt och mediakostnader.
Administrationskostnader är upp
delade på fastighetsförvaltningens
administrationskostnader, som ingår i
bruttoresultatet, samt centrala administrationskostnader, som ingår i rörelseresultatet.
Fastighetsköp och fastighetsförsäljning
redovisas på kontraktsdag alternativt när
alla villkor i kontraktet uppfyllts, vilket
avviker från tillträdesdag.
Fordringar
Fordringar har efter individuell värdering
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 nedskrivningsbehov. Om någon
sådan indikation finns, beräknas tillgångens återvinningsvärde som det högsta av
nyttjandevärdet och nettoförsäljningsvärdet. Nedskrivning görs om återvinningsvärdet understiger det redovisade värdet.
Anläggningstillgångar
Fastigheterna har upptagits till ursprungligt anskaffningsvärde med avdrag
för avskrivningar.
Pågående nyanläggningar värderas till
nedlagda kostnader. Vid ombyggnad kostnadsförs den del av investeringen som
kan anses utgöra underhåll.
Avskrivningar
Avskrivningar sker linjärt över tillgångens nyttjandeperiod och redovisas som
kostnad i resultaträkningen.
Följande avskrivningsprinciper tillämpas:
Materiella anläggnings
tillgångar

Nyttjande
period

Byggnader

50 år

Inventarier

3–5 år

Nedlagda kostnader på
annans fastighet

3–5 år

Koncernuppgifter
Bolaget är ett helägt dotterbolag till
Stockholms Stadshus AB, org nr 5564151727, med säte i Stockholm.
Av totala inköp och försäljningar mätt
i kronor avser 8,5 % (10,0 %) inköpen och
74,8 % (74,4 %) försäljningen till andra
bolag inom koncernen Stockholms Stadshus AB och Stockholms stad.
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Flerårsöversikt Nyckeltal
Belopp i mnkr

2009

2008

2007

2006

913

895

830

823

-119

-20

46

40

3

41

4

4

Kassaflöde löpande verksamhet

421

-83

-580

-1 125

Justerat eget kapital

199

209

221

217

Internt avkastningsvärde fastigheter

9 305

8 911

8 356

7 618

Bokfört värde fastigheter

5 716

5 643

5 200

4 758

518

229

273

439

Köp av fastigheter

29

25

367

504

Direktavkastning %

4,0

4,2

6,5

6,3

Justerad soliditet %

26,6

27,3

23,3

23,6

Soliditet %

3,1

3,5

3,7

3,9

Ränteteckningsgrad, ggr

0,4

0,9

1,3

1,3

Avkastning totalt kapital %

1,3

3,3

4,2

3,3

Medelantal anställda

75

69

69
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Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto
Realisationsvinster

Investeringar
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Stadens uppdrag till
Micasa Fastigheter 2009
att äga och förvalta vård- och omsorgs
boenden, servicehus samt seniorbostäder.
Många av stadens äldreboendefastigheter har sedan lång tid ett eftersatt underhållsbehov. Micasa Fastigheter har därför fått i uppdrag att
under en tioårsperiod förbättra boendestandarden för äldre i enlighet
med »Äldrelyftet«.
Vidare ska bolaget utarbeta underhållsplaner för sitt fastighets
bestånd baserat på den strategiutredning som Stockholms Stadshus AB genomfört i
samråd med stadsledningskontoret, äldreförvaltningen och Micasa Fastigheter.
Bolaget ska underlätta och stödja stadens nämnder i arbetet med att omstrukturera
och avveckla sådana boendeformer som inte längre efterfrågas. Bolaget ska i samarbete med stadsledningskontoret och Stockholms Stadshus AB revidera ramavtalet. ●
MICASA FASTIGHETER HAR I UPPDRAG
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Utveckla med engagemang, omtanke
och kunskap
Ägardirektiv
· tillhandahålla välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och för personer med funktionsnedsättning
· åtgärda det eftersatta underhållet i de
fastigheter som långsiktigt kommer att
nyttjas för äldreboende och omsorg genom det s k »Äldrelyftet«
· genomföra nödvändiga ombyggnader
och upprustningar i befintligt bestånd
· arbeta kontinuerligt med åtgärder för
en tryggare miljö i och omkring fastigheterna
· medverka till att sänka stadens totala
kostnader för lokaler och finna kostnadseffektiva lokallösningar
· arbeta kontinuerligt med åtgärder som
bidrar till energieffektivisering
· bistå nämnderna i arbetet med att
utveckla vård- och omsorgsbostäder i
Stockholm
· bidra till en mångfald och utveckling av
boendeformer där det även finns möjlighet till servicehusboende
· tillsammans med bland annat kommunstyrelsen och äldrenämnden föreslå en modell för trygghetsboende i
Stockholms stad
· värna tillgången till gemensamhetslokaler i beståndet
· vidareutveckla den sociala dimensionen i boendemiljön
Micasa Fastigheters affärsidé
Micasa Fastigheter i Stockholm AB ska
erbjuda ett attraktivt och anpassat boende för människor i Stockholms stad i
behov av stöd och trygghet.
Bolagets vision
Ett boende att se fram emot.
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Arbetet baseras på en gemensam
värdegrund
· Engagemang
· Nytänkande
· Omtanke
· Kunskap
Micasa Fastigheters fyra strategiska
teman
För att nå bolagets mål och därmed förbättra livskvaliteten för hyresgästerna
krävs att bolaget arbetar strategiskt och
målinriktat. Därför fokuserar bolaget på
fyra valda teman. 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 tjänster utifrån
marknadens behov
· Behålla och rekrytera engagerade och
kompetenta medarbetare
· I samverkan med andra aktörer vara en
drivande kraft i branschutvecklingen
Micasa Fastigheters styrelse 2009
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 2009 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 Andretzky (m)
Peter Salomon (m)
Per Hallerby (fp)

Peter Engberg (s)
Fredrik Angetun (mp)
Suppleanter:
Birgitta Holm (m)
Cecilia Söderman (fp)
Hannah Ekeroos (kd)
Thyra Nordström (s)
Britta Ring (v)
Personalrepresentant i styrelsen är
Conny Nilsson, Kommunal
Micasa Fastigheters ledningsgrupp
2009
Anders Nordstrand, VD
Annika Rapp, administrativ chef
Jonas Törnell, fastighetschef, region väst,
t o m 2009-12-07
Maria Ehn-Notrica, informationschef
Raija-Liisa Rapeli Sirén, fastighetschef,
region öst
Stina Karlemyr, teknisk chef
Sören Ingman, fastighetsservicechef,
fr o m 2009-06-01
Leif Axelsson, fastighetsservicechef,
t o m 2009-05-31
Deltagande i IAHSA-konferensen
Några representanter ur styrelsen och
tjänstemän vid Micasa Fastigheter deltog
i den vartannat år återkommande IAHSA-konferensen. 2009 genomfördes den i
London. Vid konferensen hölls seminarier
och föreläsningar på olika teman kring
boende för äldre, vård- och omsorg, tekniska hjälpmedel etc.
PR/marknadsföring
De frågor som mest har intresserat pressen under 2009 är Micasa Fastigheters
energisparprojekt, bolagets nya betygssystem för tillgänglighet och visningslägenheten. Det är också de frågor som
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Micasa Fastigheters ledningsgrupp. Från vänster: Annika Rapp, Raija-Liisa Rapeli Sirén, Anders Nordstrand, Sören Ingman, Stina Karlemyr och Maria Ehn-Notrica.

Micasa Fastigheter själva har betonat i
annonser och bilagor.
PR är inte bara pressbearbetning utan
samtliga kontakter, skriftliga och muntliga, med hyresgäster, samarbetspartners
och allmänhet. Det är också de tillfällen
då Micasa Fastigheter väljer att betala
för att kommunicera ett budskap.
År 2009 valde Micasa Fastigheter att
ha en egen bilaga i Dagens Industri för
att nå en ny och viktig målgrupp med
budskapet att bolaget ligger i framkant
vad gäller teknik och projektstyrning.
Den tryckta bilagan kompletterades med
en digital version som kunde nås via micasa.se. Den digitala versionen bestod av
filmade intervjuer med nyckelpersoner
och en illustration med digitala moment.
Statistik på micasa.se
Startsidan på micasa.se är den mest besökta sidan, därefter kommer Fastighetssidan, »Om Micasa« och Kontakt. Den
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femte mest besökta sidan är den där hyresgästerna kan felanmäla online.
De mest nedladdade filerna på hemsidan har under både våren och hösten
2009 varit olika program för konferensserien Senior 2030 samt seniorboendebroschyren.
Dagligen har webbplatsen i snitt 4 216
besökare per månad på micasa.se. Det är
viktigt att vara medveten om att samtliga
besökare från Stockholms stad anges som
en besökare under en dag vilket påverkar statistiken. Trafiken på webbplatsen
ökar i samband med att bolaget omskrivs
i pressen. De flesta besöken sker måndag,
tisdag och onsdag på micasa.se.
Studiebesök
Studiebesök är en annan viktig del i
bolagets marknadsföring. Många, både
utländska och inhemska grupper, vill
besöka bolagets seniorboenden. Under
året har också bolagets visningslägenhet,

en lägenhet med den senaste tekniken
för demensboende färdigställts. Den har
lockat en stor mängd svenska och utländska besökare. De flesta studiebesöken
sker i samarbete med representanter för
verksamheterna som bedrivs i fastigheterna och seniorboendenas boråd.
Nätverk och medlemskap i
organisationer
Micasa Fastigheter ingår i olika nätverk för
utbyte av kunskap och idéer mellan stadens
bolag, näringsliv, universitet och högskolor.
I nätverket för utveckling av äldres
boende i Stockholm som Micasa Fastigheter deltar i ingår SKB, Blomsterfonden, SABO, Hjälpmedelsinstitutet, HBV,
Stockholms stads äldreförvaltning samt
stadens bostadsbolag Familjebostäder,
Stockholmshem, Svenska Bostäder och
Uppsalahem Servicebostäder AB. Under
året träffades nätverket vid fyra tillfällen.
Micasa Fastigheter ingår också i yrkes-

specifika nätverk inom Stockholms stad.
Det innebär att personal-, informationsoch IT-ansvariga inom Stockholms stad
träffas regelbundet för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte.
Micasa Fastigheter är också medlemmar i AAATE, IAHSA, EAHSA Sveriges
Marknadsförbund, Rådet för byggkvalitet
(BQR), föreningen för kommunala fastighetsförvaltare (FKF), Forum för Vårdbyggnadsforskning, Effectnet – EU-projektföreningen, Svensk Fastighetsindex
(SFI/IPD) och Fastigo.
Evenemang 2009
Årlig glögg
Varje år i början av december bjuder Micasa Fastigheter samarbetspartners och
andra vänner på glöggfest. Årets evenemang besöktes av närmare 300 personer.
Tioårsjubileet
Bolagets tioårsjubileum var ett tillfälle
att kommunicera litet extra med bolagets
hyresgäster, samarbetspartners och uppdragsgivare att Micasa Fastigheter fortsätter att satsa på att vara det ledande
fastighetsbolaget när det gäller innovation och utveckling inom omsorgsboende.
Under tio år har verksamheten utvecklats kontinuerligt och det finns anledning
att vara stolt över de resultat bolaget
uppnått.
En jubileumslogotyp i tre olika färger
har använts på all extern kommunikation
såsom nyhetsbrev, webbplats, broschyrer
etcetera, liksom på kuvert, klisterlappar
och på samtliga bilar. Jubileumslogotypen har också funnits på givaways i form
av godis, pennor och nyckelband. Dessa
produkter har använts på mässor och vid
studiebesök.
På tioårsjubileets startdag bjöds alla
anställda på jubileumstårta och fick jubi-

Micasa Fastigheters historia
Stockholms politiker beslutade i början av 1990talet att samla alla stadens omsorgsfastigheter
i ett bolag. Hösten 1999 bildades ett litet dotterbolag inom Familjebostäder som döptes till
FB Servicehus och elva servicehus fördes över
till bolaget. Då var det egentligen bara en pappersprodukt. Personalen var fortfarande anställd
på Familjebostäder men gjorde uppdrag åt FB
Servicehus.
Bolagets verksamhet startade 1 januari 2000 då
ett tiotal omsorgsfastigheter från Stockholmshem överfördes och FB Servicehus utvecklades under året till ett mer regelrätt dotterbolag.
Eric Lidfeldt utsågs till VD och ca tio personer,
inom administration och på fältet, var anställda
i bolaget.
Eric Lidfeldt gick i pension hösten 2003. Hans
Pettersson utsågs till VD för moderbolaget Familjebostäder och fungerade som t f VD i FB
Servicehus därefter.
I mars 2004 utsågs Anders Nordstrand till VD
och 1 juni 2004 överfördes i enlighet med kommunfullmäktiges beslut totalt drygt 100 fastigheter från Svenska Bostäder AB, AB Stockholmshem och Gatu- och fastighetskontoret till
FB Servicehus. Ett 30-tal personer följde med
från Gatu- och Fastighetskontoret till det nya
bolaget.
Den 1 september 2005 blev FB Servicehus ett
helägt dotterbolag till Stockholm Stadshus AB.
Stockholms kommunfullmäktige beslutade 3 oktober 2005 att ändra bolagets namn till Micasa
Fastigheter i Stockholm AB.

leumsnål, t-shirt samt en jubileumskollektion med jubileumsloggan. En intern
idétävling med syfte att få fram innovativa förslag inför kommande tioårsperiod
lanserades.
Under Kunskapsdagen 23 april visades
en liten utställning om bolagets tio år.
Den 26 augusti hölls en jubileumsfest

för personal och styrelse med respektive.
Bolagets samtliga hyresgäster uppmärksammades också vid två tillfällen
i samband med utgivningen av Trivsel.
Med sommarnumret skickades ett anteckningsblock med magnet ut och med
julnumret fick hyresgästerna bolagets
egenproducerade kalender.
OM MICASA FASTIGHETER
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TÄBY
HANSTA

SOLLENTUNA

AKALLA

Oslo 10
HUSBY

VAXHOLM

DANDERYD

Köpenhamn 1
KISTA

Vitmåran 1

Silkeborg 156

Stranninge 1

Klofibblan 24
Backlöken 5

Brandliljan 14

Eklövet 14

BROMSTEN

Idun 24

Skolörten 2
Spetskålen 65
Myrbräckan 8

HÄSSELBY GÅRD

SOLHEM

NÄLSTA

VINSTA

SUNDBYBERG

Fästegåvan 16

Blindfönstret 5
Blindfönstret 6

Fästmanssoffan 1
FLYSTA

VÄLLINGBY

Överstycket 1
HÄSSELBY STRAND

Kvarnberget 2

Ansgar 14 - 17

KÄLVESTA

Vallörten 17

RINKEBY

Spånga-Tensta
stadsdelsområde

Salome 10
HÄSSELBY VILLASTAD

Rinkeby-Kista
stadsdelsområde

TENSTA

LUNDA

Hässelby-Vällingby
stadsdelsområde

Bäcken 9

RÅKSTA
Tunet
1

SOLNA

BÄLLSTA

SUNDBY

Vårdhemmet 2
Vårdhemmet 1

NORRA DJURGÅRDEN

MARIEHÄLL

BECKOMBERGA

LIDINGÖ

Ölänningen 2

ENEBY

HJORTHAGEN

Sjuksköterskan 6
Sjuksköterskan 7
Kyrkstallet 6

GRIMSTA

BROMMA

Dalbon 1
BLACKEBERG

NORRA ÄNGBY

Vasen 3

Bromma stadsdelsområde

SÖDRA ÄNGBY

NOCKEBYHOV

Ceremonien 5

Hallandsås 1

ÅKESLUND

ABRAHAMSBERG

Sörklippan 1

Tvättstugan 1

Västbo 1
Broder Pehr 1

Frösätra 1

MIDSOMMARKRANSEN

VÄSTBERGA

Bandyklubban 5

Svanholmen 1

HAMMARBYHÖJDEN

ENSKEDEFÄLTET

ÖSTBERGA

LISEBERG

STUREBY

De Gamlas Hem 2

BANDHAGEN

Hemsystern 1

Kolryssen 2
Svedjaren 3

HAGSÄTRA

Tjärdalen 4

Svedjaren 1

Lådkameran 1
Gulskivan 1
Bilden 1

BAGARMOSSEN

Myntmästaren 2

TALLKROGEN
SKARPNÄCKS GÅRD
GUBBÄNGEN

Skarpnäck stadsdelsområde
FLATEN

HÖKARÄNGEN
SKÖNDAL

FAGERSJÖ

Perstorp 1
FARSTA

ORHEM

Orhem 1:4

Farsta stadsdelsområde

Hammarö 11
FARSTANÄSET
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Jämlikheten 5

Kryddpepparn 3

RÅGSVED

64

ENSKEDEDALEN

HÖGDALEN

Älvsjö 1:1,2

BOTKYRKA

De Gamlas Vänner 7

SVEDMYRA

Bygeln 5 Bygeln 1

HUDDINGE

KÄRRTORP

Brevlådan 1

ÖRBY

LÅNGSJÖ

Dalen 20

Lilla Gungan 8
Alven 7
Palsternackan 3

Gamlebo 8

ÖRBY SLOTT

ÄLVSJÖ

NACKA

ENSKEDE
GÅRD
GAMLA
ENSKEDE

Golvet 11
Prästgårdshagen 2

BJÖRKHAGEN

Lektionen 6
JOHANNESHOV

Svalrocken 17 SOLBERGA

HERRÄNGEN

Hamnvakten 7
SÖDRA
HAMMARBYHAMNEN

ÅRSTA

Flygfisken 14

Fjäderholmen 1

Södermalms
stadsdelsområde

Enskede-Årsta och Vantörs
stadsdelsområde
Västberga Gård 1

Mockasinen 4

Måsholmen 15

DJURGÅRDEN

SÖDERMALM

Kastanjen 7

Älvsjö stadsdelsområde

SKÄRHOLMEN

Byholmen 2

SKEPPSHOLMEN

Ånn 7

Brättet 2

Fruängsgården 1

GAMLA
STAN

Vattumannen 31

Svärdet 8

Vattenpasset 16

Likriktaren 2

LÅNGBRO

VÅRBERG

Filen 4

LILJEHOLMEN

FRUÄNGEN

Skärholmen stadsdelsområde

Fabriken 37

GRÖNDAL

VÄSTERTORP

SÄTRA

Malsätra 3

RIDDARHOLMEN

Skärsliparen 2

Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsområde
HÄGERSTENSÅSEN

Nordens Vänner 4

LADUGÅRDSGÄRDET

Pilträdet 10 och 14

Trehörningen 1

Jungfru Lona 2

HÄGERSTEN

Kumlet 24

Norrmalm
stadsdelsområde

Mälteriet 2

ASPUDDEN

MÄLARHÖJDEN

ÖSTERMALM

LÅNGHOLMEN

Bottenstocken 13

BREDÄNG

Rio 8 Rio 9
Kampementet 4

Väderkvarnen 20

MARIEBERG

STORA
ESSINGEN

SMEDSLÄTTEN

Pettersbergsgården 15

NORRMALM
KUNGSHOLMEN

LILLA
ESSINGEN

Bockarna Bruse 1

EKERÖ

Trossen 13

FREDHÄLL

ÄPPELVIKEN

ÅLSTEN

HÖGLANDET

KRISTINEBERG

Hälsobrunnen 1
Hälsobrunnen 2

Kungsholmen stadsdelsområde

ALVIK

STORA MOSSEN

NOCKEBY

Grötlunken 2

STADSHAGEN

TRANEBERG

OLOVSLUND

Väduren 16

Riddarsporren 21

VASASTADEN

ULVSUNDA

Prästgården 1

ÅKESHOV

Östermalm stadsdelsområde

Blåkråkan 4
Vilan 3

ULVSUNDA
INDUSTRIOMRÅDE

RIKSBY

Blackebergs Gård 2

Drevkarlen 9

Kattrumpstullen 5

Ålderdomshemmet 7

SKRUBBA
LARSBODA
FARSTA STRAND

Vilohemmet 1

Edö 1

Med bortlysningsmask

Sveaborg 6
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