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Ekonomisk översikt sid 43

100 fastigheter
renoveras
i Äldrelyftet

Måsholmen för
sta trygghets
boendet

Eget klassifice
ringssystem för
tillgänglighet

heter som på lång sikt är ämnade för äldreboenden.
Det är framförallt ytskikt och allmänna utrymmen som
renoveras men även tak, fönster och armaturer ses över.
Myndighets- och säkerhetskrav prioriteras liksom energi
besparande åtgärder.
Sid 9

Väduren – Micasas
största projekt hittills
I det som tidigare var Vädurens servicehus byggs nu ett trygghetsboende med
62 hyreslägenheter och ett vård- och omsorgsboende med 54 lägenheter. Trygg
hetsboendet och vård- och omsorgsboendet sammanbinds på de flesta vånings
plan av en parlägenhet, där äldre par kan fortsätta att bo tillsammans även om
den ena har vårdbehov.
Vindsvåningen utformas som ett lågenergihus med tjocka väggar och solcells
anläggning. Där kommer också att finnas en gemensam terrass och en vinter
trädgård. I bottenvåningen skapas gemensamma ytor och en restaurang flyttar
in till årsskiftet 2011/2012 som är öppen både för hyresgäster och allmänhet.
Sid 13

Micasa Fastigheter upprätthåller fokus på mat och matupp
levelser. Stora ansträngningar görs för att skapa levande
fastigheter med bra café eller restaurangverksamhet. Ett led
i arbetet är satsningen på tävlingen Seniormatlådan, där
Micasa Fastigheter är initiativtagare och medarrangör. 2010
genomfördes tävlingen för andra året i rad med Sverige bästa
kockar som deltagare.
Sid 25

Genom regelbundna möten
med hyresgäster, lokalstra
teger och genom att stötta
boråden i seniorfastigheterna,
skapar Micasa Fastigheter
god kontakt och får en levande
dialog om hyresgästernas be
hov och planerna för fastighe
terna.
Sid 6, 28, 29

I juni invigdes Stockholms
första trygghetsboende i Skär
holmen, Skärholmens trygg
hetsboende. När hela fastig
heten är renoverad kommer
där att finnas 178 trygghets
bostäder.
Sid 23

Under en tioårsperiod rustar Micasa Fastigheter upp hundratalet
fastigheter. Stockholms stad satsar 1,5 miljarder på fastig

Seniormatlådan på sitt andra år

Fokus på
hyresgästerna

Träningsredskap
i trädgården
För att möjliggöra enkel var
dagsträning har Micasa
Fastigheter skapat så kallade
seniorgym på innergården
i Hornstulls servicehus och
Kattrumpstullen.
Sid 24

Micasa Fastigheter bedriver
ett särskilt arbete vad gäller
tillgänglighet och trygghet.
Bolaget har tagit fram ett
eget klassificeringssystem,
med hotellklassificering som
förebild. Det är höga krav för
att uppnå de kriterier som
satts upp för att nå full po
äng vad gäller tillgänglighet
för rörelsehindrade, syn- och
hörselskadade.
Sid 20

Alternativa en
ergikällor sparar
1 143 00 kWh/år
Micasa Fastigheters ener
gisparprojekt närmar sig
slutfasen men energieffekti
visering kommer fortsatt att
ha mycket hög prioritet inom
bolaget. Under året har ett
stort antal alternativa ener
gikällor installerats såsom
bergvärme, solceller och sol
fångare.
Sid 4
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Trygghetsboende årets
utmaning
2010 präglades av införan
det av en ny boendeform i bo
laget. Trygghetsboendet intro
ducerades inom Micasa och i
övriga Sverige som en ny bo
endeform för äldre.
Trygghetsboendet
kräver
ingen biståndsbedömning och
ger därmed de äldre en möjlig
het att flytta till ett mer till
gänglig och anpassat boende
när den äldre själv önskar och
vill. Detta skapar en möjlighet
för många äldre som inte får
ett biståndsbeslut för särskilt
boende att ändå komma till ett
boende med många i samma
ålder och med möjlighet till en
tryggare miljö än de har idag.
Införandet av trygghetsbo
endet har för Micasa och bo
laget inneburit en stor utma
ning och även skapat stora
påfrestningar inom organisa
tionen. Staden beslutade att
omvandla tio servicehus till
trygghetsboende med början
år 2010. Under året har sju
servicehus omvandlats och två
omvandlas 2011 och ett om
vandlas 2013 eller 2014.
Omvandlingen innebär att
alla hyreskontrakt skall skri
vas om. Fastigheterna skall på
sikt byggas om och göras mer
tillgängliga och anpassade
till dagens och morgondagens
krav. Det skall vara attraktiva
lägenheter som passar de äld
re och som kan medverka till
att skjuta upp behovet av ett
vård- och omsorgsboendet. Det
första boendet som omvandla
des var Skärholmens service
hus som invigdes sommaren
2010 under stor pompa och
ståt. De boende trivs mycket
bra i sina nya moderna och an
passade lägenheter samtidigt
som ombyggnaden pågår av
de övriga huskropparna i fast
igheten. Under året har två
stora ombyggnader till trygg

hetsboende inletts, Väduren
på Norrmalm och Fästmans
soffan i Nälsta. Båda dessa
boenden har inflyttning un
der årsskiftet 2011/12 och in
tresset är redan mycket stort.
Ombyggnaden av Väduren är
bolagets största projekt nå
gonsin och förutom drygt 60
lägenheter i trygghetsboendet
byggs 54 vård- och omsorgslä
genheter till Röda Korset, en
förskola med fyra avdelningar
till Normalms stadsdelsför
valtning samt en restaurang
på drygt 500 kvm.
Omställningen till trygg
hetsboende har gått över all

förväntan. Mycket tack vare
Micasavärdarna som i de
flesta fall bestått av personer
som tidigare arbetat på servi
cehuset. Samtidigt pågår en
projektering i de andra fast
igheterna för att få klarhet i
dess skick och förutsättningar
för att bygga om till trygg
hetsboende. Ombyggnaden av
Långbroberg är näst i tur och
därefter skall beslut fattas an
gående Kastanjen, Hammar
byhöjden, Rio och Tanto.
Flera av stadsdelarna öns
kar omvandla ytterligare ser
vicehus till trygghetsboende
de kommande åren. För Mi
casa innebär detta ytterligare
en stor utmaning. Varje om
vandling kräver stora arbets
insatser före och under om
vandlingen. Dessutom krävs
stora ekonomiska insatser
för eventuell ombyggnad av
fastigheterna till trygghets
boendestandard.
Äldrelyftet är en annan av
Micasa Fastigheteters vikti
gaste uppgifter. Staden har
beslutat att samtliga vård- och
omsorgsboenden skall rustas
upp under en tio års period.
Totalt handlar det om drygt
1,5 miljarder som kommer att
satsas på att förbättra de äld
res boendestandard.
Under 2010 har bolaget fort
satt arbetet med att minska
energiförbrukningen i fastig
heterna. I genomsnitt mins
kar förbrukningen med cirka
30 procent i de fastigheter där
åtgärder har genomförts. Pro
jektet skall vara klart under
2011 och då kommer närmare
50 fastigheter vara åtgärdade.
Återstår gör dock ca 20 mind
re fastigheter med direkt
verkande el som av miljöskäl
borde byggas om till mer mil
jövänliga alternativ under de
närmaste åren.

Micasa Fastigheter och
Stockholm var värd för
EAHSA:s tredje Europakonfe
rens i maj 2010. 150 deltagare
från 15 olika länder gästade
Stockholm under två dagar.
Micasa Fastigheter är enga
gerad både på det europeiska
och internationella planet och
får därmed kunskap om vad
som händer inom äldreboen
deområdet i andra länder i
världen. Detta skapar också
ett intresse för Stockholm och
Micasa. Antalet studiebesök
ökar stadigt och under 2010
kom det bland annat besökare
från Frankrike, Holland, Ja
pan, Australien och Spanien.
Sedan 2005 har bolaget
startat
seniorboende
och
trygghetsboende. Drygt 1 600
lägenheter har omvandlats,
vilket också innebär att bola
get har fått lika många nya
hyresgäster som innan om
vandlingen i praktiken var 1
hyresgäst – Stockholms stad.
Sedan 2005 har vi investerat
drygt 1,5 miljarder kronor i
nya vård- och omsorgsboen
den samt seniorboende. Vi har
kontinuerligt anpassat vår or
ganisation till stadens och om
världens nya krav på oss. Det
ta har varit möjligt tack vare
en engagerade och kunniga
medarbetare som hela tiden
vill göra det bästa för stadens
äldre.
Stockholm den 27 mars 2011
Anders Nordstrand
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Kattrumpstullens tak lämpar sig alldeles utmärkt för en solcellsanläggning.

Alternativa energikällor
sparar 1 143 000 kWh/år
Micasa Fastigheter har under 2010 installerat 230 kvm solceller på vård- och omsorgsboendet Kattrumpstullens tak.
Det är bolagets första installation av solceller. Bergvärmeanläggningar som har solfångare som återladdar borrhålen är
redan igång i två fastigheter. Sammanlagt sparar alla alternativa energikällor 1 143 000 kWh/år.

– Kattrumpstullen är en
perfekt fastighet för solcel
ler. Solen strålar in i rätt
läge och installationen var
relativt enkel eftersom ta
ket är platt, berättar Sara
Nilsson,
energiingenjör
vid Micasa Fastigheter.
Enligt beräkningarna
ska solcellsanläggningen
producera 26 000 kWh el

per år, vilket motsvarar en
normalstor villas energi
förbrukning under ett år.
Strömmen som genereras
matar direkt till fastighe
tens elnät. Om det skulle
bli ett överskott av el går
det ut i det stora elnätet i
staden.
– Men detta är en stor
fastighet så vi kommer

www.micasa.se
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nog inte att se ett över
skott speciellt ofta, säger
Sara Nilsson.
Totalt omfattar Micasa
Fastigheters energispar
projekt 44 fastigheter. Un
der perioden 2009–2010
berördes 33 fastigheter.
Tio projekt påbörjades un
der 2010. Typiska åtgärder
i fastigheterna är byte av
ventilationsaggregat med
effektivare värmeväxlare,
nya vreden på element,
bergvärme i stället för ol
jepannor och installation
av solfångare (som värmer
upp fastighetens vatten).
I de två fastigheterna
Edshemmet och Ålderdoms
hemmet sparar bergvärme
och solfångare 319 000 res
pektive 713 000 kWh/år och
minskar koldioxidutsläppet
med totalt 87 ton per år.
– Dessa var de första
färdigställda
projekten
med alternativa energi
källor inom ramen för Mi
casa Fastigheters omfat
tande energisparprojekt.
Ambitionen är att i enlig
het med Stockholms stads
miljöplan bidra till att
minska
koldioxidutsläp
pen så mycket som möjligt,
säger Roger Pettersson,
projektansvarig på Micasa
Fastigheter.
I Edshemmet har två
bergvärmepumpar
och
32 kvm solpaneler instal
lerats. Där har även sex
borrhål om 250 m borrats.
Vid
Ålderdomshemmet
har 23 brunnar om 232 m
borrats och 100 kvm sol
fångare installerats. In
vesteringen är återbetald
på sju år.
– Vi måste tänka i nya
banor när det gäller ener
gikällor i våra fastigheter.
Det finns ingen tid att
invänta nyare teknik utan
vi måste omgående agera
för att minska energiåt
gång och koldioxidutsläpp,
säger Anders Nordstrand,
vd, Micasa Fastigheter.
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Energisparprojektet 2007–2011
FAKTA
Energisparprojektet, ESP, star
tade år 2007 och slutförs under
år 2011.
Energisparprojektets, mål och
syfte är att:
• minska energiförbrukning
med 30 procent
• minska driftkostnaderna
• upprätthålla och höja fastig
heternas tekniska standard
• förbättra hyresgästernas in
omhusklimat
• minimera utsläppen av kol
dioxid

• uppfylla lagkraven avseende
energideklarering
• kompetensutveckling av
driftpersonalen
Energisparprojektet har hit
tills omfattat 33 fastigheter. Un
der år 2010 har 29 fastigheter
åtgärdats. Åtgärder som utförts
är bl a utbyte av befintliga ven
tilationsaggregat med roterande
värmeväxlare för återvinning,
installation av behovsreglerad
ventilation beroende på person
belastning, byte av termostat
ventiler på radiatorer, montering
av bergvärmepumpar istället för
oljepannor, byte av styrutrust
ning, byte av undercentraler och

installation av solfångare för
varmvattenberedning.
Energianvändningen
har
minskat med 28 procent under
2010 för de fastigheter som åt
gärdats inom ESP.
Fastigheter som omfattats
under 2010 är Bygeln 5, Dalen
20, Edsby 5:2, Edö 1, Filen 4,
Frösätra 1, Guldbröllopsminnet
1, Kastanjen 7, Kattrumpstullen
5, Lektionen 6, Malsätra 3, Pet
tersbergsgården 15, Pilträdet 10,
Prästgårdshagen 2, Rio 9, Sab
batsberg (fem fastigheter), Skol
örten 2, Svalrocken 17, Svanhol
men 1, Svärdet 8, Sörklippan 1,
Vasen 3, Vilan 3, Västberga gård
1 och Överstycket 1.

Micasa är miljöcertifierat
FAKTA
År 2010 var Micasa Fastigheters
första år som miljöcertifierat fö
retag utifrån ISO 14001. Miljö
arbetet förbättras ständigt och
varje år kontrollerar en revisor
att det fungerar som det ska.
Energi, avfall och inköp i fokus
Micasa Fastigheter påverkar
miljön framförallt genom ener
giförbrukning, avfall och inköp.
Därför lägger bolaget extra vikt
vid att minska miljöpåverkan
inom dessa områden.

• År 2020 ska Micasa Fastig
heter vara helt koldioxidneu
tralt. Ett sätt att komma dit
är genom Energisparprojek
tet (ESP).
• I alla bolagets fastigheter
kan avfallet sorteras i flera
fraktioner.
• Vid inköp finns det flera mil
jökrav att ta hänsyn till. Ett
exempel är att det ställs om
fattande krav vid ramavtal.
Byggprojekt med miljöspets
När Micasa Fastigheter bygger
om, renoverar eller bygger nytt
är miljöfrågor mycket viktiga och

kan röra allt från inventering
av farligt avfall till att Bygg
varubedömningen används
vid val av material.
Transporter
Micasa Fastigheters tjänste
fordon
• är till 100 procent miljöbi
lar
• har till 100 procent dubb
fria vinterdäck
• drivs till 95 procent av
förnybara drivmedel som
etanol eller biogas
Micasa Fastigheter och
Stockholms stad
Många av Micasa Fastighe
ters interna miljömål grun
dar sig i krav och mål från
Stockholms stad. Vid varje
årsskifte utvärderas hur bo
laget har uppnått stadens
mål.
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Regelbundna träffar med
nyckelpersoner i stadsdelarna
Två gånger per år träffar Micasa Fastigheter alla lokalstrateger.
– Det är viktiga träffar då vi informerar och lyssnar, säger
Raija-Liisa Rapeli Sirén, fastighetschef vid Micasa Fastigheter.
– Vi träffar lokalstrateger
na två gånger per år för
att informera om framti
den. De är viktiga, de är ju
våra kunder och vi är an
gelägna om deras feedback
från stadsdelarna.
Jag
är med två gånger per år
men förvaltarna har kon
takt kontinuerligt, säger
Raija-Liisa Rapeli Sirén.
Tanken med lokalinten
dentträffarna är att hålla
kontakten med stadsde

”Det är
ett bra
tillfälle
att träffa
kolleger
i andra
stads
delar.”

Arbete pågår i Enskededalens nya servicehus.

larna. Det är oftast inten
denterna som är ”kanalen”
beträffande lokalfrågorna
i stadsdelarna. Micasa
Fastigheters nätverk be
står av personer som an
svarar för bland annat
vård- och omsorgslokaler.
– Det är ett bra tillfälle
att träffa kolleger i andra
stadsdelar. Vi jobbar ju ge
nerellt ensamma och här
kan vi träffa de andra i
nätverket, säger Iris Bi

– Vi tycker att mötena med lokalstrategerna är mycket viktiga.
Dels har vi möjlighet att informera om vad som är på gång
inom Micasa Fastigheter, dels
får vi höra vad som planeras ute
i stadsdelarna, säger Raija-Liisa
Rapeli Sirén, fastighetschef vid
Micasa Fastigheter.

rath, lokalstrateg i Farsta
stadsdelsförvaltning.
Träffarna handlar mest
om mer allmängiltiga och
gemensamma frågor så
som stadens ramavtal,
investeringar, underhållsoch energisparprojektet el
ler regler för uppsägningar.
– Det är en oerhört vik
tig informationskanal för
oss. Just idag diskuterar vi
till exempel vad som hän
der när vi omvandlar ser
vicehus till trygghetsbostä
der. Stadsdelarna har ofta
kvar lokaler i fastigheten,
exempelvis dagverksam
het eller hemtjänstlokaler
och vill veta hur dessa ytor
påverkas av omvandling
en, säger Raija-Liisa.
Större projekt
Iris Birath håller med om
träffarnas betydelse:
– Micasa Fastigheter är
ju en av de stora leveran
törerna och samarbetet
fungerar alltid bättre om
man träffas ansikte mot
ansikte. Jag har ett stort
intresse av att få informa
tion först om större projekt
för att sedan kunna råda
verksamhetspersonalen vid
ombyggnader, säger hon.
En majoritet av det som
diskuteras på mötena är
kopplat till stadsdelarnas
ekonomi, till exempel ef
fektivisering av energi eller
lokalanvändning.
– Vi går igenom gemen
samma frågor som berör
alla. Det är bra att veta vad
Micasa Fastigheter håller på
med även om inte allt berör
min stadsdel, säger William
Isaacs, lokalstrateg vid En
skede-Årsta-Vantör sdf.
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”Säkerheten
är det viktigaste
vi har”
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I många fall utrustar Micasa Fastigheter mot brand långt
utöver lagkravet.
– Om vi kan rädda ett enda liv med en sprinkler så är det
värt investeringen, anser Algot Vinberg, projektledare för
brand och säkerhet vid Micasa Fastigheter.
– Vi ska ha heltäckande
brandlarm i alla våra fast
igheter oavsett vad lagen
säger. Där det går ska vi
ha boendesprinkler, säger
Algot.
Det är vårdtypen som
styr vilken grad av brand
skydd som installeras i en
fastighet. Det är fastställt
i BBR (Boverkets byggreg
ler) och lagen om skydd
för olyckor. I sjukhemmen,
där de flesta hyresgäster
inte klarar sig själva, är
sprinklersystemet
hel
täckande.
– Det sitter sprinkler i
precis vartenda hörn, sä
ger Algot.
SOS Alarm
I servicehusen finns brand
larm som är kopplade di
rekt till SOS Alarm.
I trygghets- och senior
boendena finns brandlarm
kopplade till SOS-alarm
i varje lägenhet. Dock
är känsligheten nedsatt.
Larmet reagerar annars
vid minsta stekos. Där
för kompletterar Micasa
Fastigheter med batteri
drivna varnare i varje lä
genhet – för att varna i tid
vid eventuell brand.
– Vi har många onödiga
utryckningar på senioroch
trygghetsboendena.
Kostnaden för falsklarm
är i miljonklassen. Det

”Kost
naden
för
falsk
larm
är i
miljon
klassen.”

är pengar som vi hellre
skulle använda i det före
byggande arbetet. Därför
är vi ständigt på jakt efter
nya och bättre lösningar.
Boendesprinkler på trygg
hetsboenden är inget krav
men där lagar hyresgäs
terna egen mat vilket ökar
brandrisken.
Arbetsintensivt
– Om vi tomställer en fast
ighet inför ombyggnad till
trygghetsboende så sätter
vi in sprinklers. Det är ett
beslut fattat av vår sty
relse och som ligger långt
utanför lagkraven. Vi har
det som eget krav. Men det
krävs att en hel huskropp
är tomställd för att vi ska
kunna installera sprink
ler. Det är ett arbetsinten
sivt projekt men många,
ofta störande moment. I
de flesta fall bor hyresgäs
terna kvar och då kan vi
inte garantera säkerhe
ten utan måste avstå från
sprinkler, säger Algot.

Systematiskt brandskyddsarbete
FAKTA
Systematiskt brandskydds
arbete, SBA, innebär att
bolaget arbetar med att
både förebygga brand och
att minska konsekvenser
na vid en eventuell brand.
Det innebär ett arbete

med såväl det tekniska
i fastigheten som brand
tekniska
installationer.
Utbildning av ansvariga
inom Micasa Fastigheter
på olika nivåer genomförs
samt informationsinsat
ser till boende m m. SBA
dokumenteras i bolagets
stödsystem REQS.

Så fungerar en sprinkler
Ett sprinklerhuvud i form av en am
pull som exploderar av värme. Det är
bara det sprinklerhuvud som berörs
som i första hand aktiveras. Spri
der sig branden så aktiveras övriga.
Sprinklerhuvudet är försett med en
liten glasampull vilket gör att vattnet
sprids över ett litet större område.

Besiktningar under 2010
FAKTA
Micasa Fastigheter har
gjort 57 revisionsbesikt
ningar på brandlarm och

15 revisionsbesiktningar på
sprinkleranläggningar. Via
S:t Eriks försäkring har bo
laget under 2010 gjort för
säkringsbesiktningar i 19
fastigheter.
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Möte med
framtiden

En film blir till

FOTO: Lava 2010/KTH

Emelie Appelberg fick en intensiv dag som
värd för Micasa
Fastigheter.
En tävling med
inriktning på
energispar var
energikrävande
för monterpersonalen.

– Drömjobbet är ett jobb
där man får en chans att
utvecklas och även kan
ske jobba utomlands. Min
tanke är att börja tekniskt
och så småningom gå in i
en ledarroll, säger Emelie.
– Jag går i ettan nu så
att börja tänka på jobb är
inte aktuellt men det är
viktigt att börja kolla vad
som känns aktuellt för en
själv.

Jenny Sandgren

Emelie Appelberg går and
ra året på KTH och har
fått jobb som företagsvärd
på LAVA. LAVA är sam
hällsbyggnadssektionens
arbetsmarknadsdag
på
KTH. Varje år samlas ut
ställare inom bygg- fastig
hets- och finansbranschen
i kårhuset för att få kon
takt med studenter och
tvärt om.
– Visst, man missar en
del lektioner men lärarna
är förstående och det är
värt det eftersom man får
en chans att komma i kon

FOTO: Lava 2010/KTH

Micasa Fastigheter skapar kontakt med framtidens
anställda genom att varje år ställa ut på KTH:s
arbetsmarknadsdag.

takt med olika företag, sä
ger Emelie.
LAVA är en möjlighet
för studenter att ta reda på
vilka företag som finns på
marknaden och vad som
passar den egna utbild
ningsinriktningen. Det är
också en chans för studen
ter att skaffa sig praktik
och ett bra x-jobb. För före
tagen är det ett ypperligt
tillfälle att visa upp sig för
framtidens arbetstagare.

Jenny Sandgren

Micasa Fastigheters vis
ningslägenhet har väckt
stort intresse runt om i
världen. Många kommer
på besök men alla kan inte
ta sig till Stockholm. De
kan nu få en guidning runt
lägenheten genom en film
på micasa.se.
– Vi ville skapa en möj
lighet för så många som
möjligt att få uppleva vis
ningslägenheten,
säger
Anders Nordstrand, vd,
Micasa Fastigheter.
Filmen spelades in på
bara en dag under mör
kaste vintertid.
– Det går att producera
en film på bara en dag om
man har gjort noggranna
förberedelser, säger Eva

Eriksson,
projektledare
för
visningslägenheten
hos Micasa Fastigheter.
– Manus hade vi bear
betat under ganska lång
tid. Den största svårighe
ten var faktiskt att hitta
lämpliga skådespelare. Vi
har fått använda släkting
ar och Micasa Fastighe
ters egen personal, säger
Eva

www.micasa.se
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I väldigt många fall handlar eftersatt underhållsrenoveringen om ytskikt.

Äldrelyftet
– 100 fastigheter renoveras
Äldrelyftet är stadens satsning på att rusta upp fastigheter
som på lång sikt är ämnade för äldreboenden.
Micasa Fastigheter ska renovera hundra hus ur beståndet
under en tioårsperiod. Satsningen är inne på sitt tredje år.
Framförallt får allmänna
utrymmen invändigt en
uppfräschning – korridorer,
trapphus, dagrum och mat
sal. Utvändigt är det fasad,
tak och fönstermålning som
ses över. Per-Arne Jandér,
chef för Eftersatt underhåll,

förklarar att renoveringsar
betet mest handlar om yt
skikt. Golv byts ut, väggar
målas och belysning byts ut.
– Generellt handlar det
inte om någon standard
höjning utan mer om att
få husen i fint skick. I viss

mån, när slitna saker be
höver bytas ut, tittar vi på
lösningar som förbättrar
tillgängligheten för äldre.
En åtgärd som alltid
gynnar äldre är översynen
av belysning. Armaturer
byts ut för att belysning
en ska bli bättre och un
derlätta för personer med
nedsatt syn.
Prioriteringsordningen
på åtgärder som ska göras
inom Äldrelyftet är först

och främst att leva upp
till myndighets- och sä
kerhetskrav. Främst för
brandlarm och ventilation
men det kan även gälla
annat som till exempel el.
Energisparåtgärder prio
riteras som nummer två.
Sedan följer tak och fasad
och sist övrigt.
Av Micasa Fastigheters
hela bestånd på cirka 130
fastigheter berör Äldre
lyftet drygt 100. De flesta

Micasa Fastigheter i stockholm AB • Årskrönika 2010

10
husen är från 1970- och
1980-talen och nivån på
underhållet varierar. På
sina håll är det väldigt
slitet. Äldrelyftet inleddes
2008 med ett beslut om att
genomföra den framtagna
underhållsplanen, på vad
som ska göras i respek
tive fastighet och i vilken
turordning. Den långsik
tiga planeringen sträcker
sig till 2017, men justeras
hela tiden.
Samordning
– Det händer hela tiden
saker inne i husen. Jag
stämmer av med våra för
valtare om jag har rätt
fastighet i pipeline och om
fler saker än vad invente
ringen visar måste göras,
säger Per-Arne.
Sker då ingen renovering
inne i lägenheterna? Jo, i
Måsholmen som görs om
till trygghetsboende i Skär
holmen renoveras alla lä
genheter och hyresgästerna
evakueras. Men i de flesta
fastigheter kan evakuering
inte ske. Underhållet sker
då löpande istället.
– För att lösa renove
ringen inne i lägenhe
terna har vi avsatt en del
av pengarna för Äldrelyf
tet till förvaltningsavdel
ningen. Förvaltarna kan
då lägga ut renoveringen
allteftersom
lägenheter
blir tomma och behov
finns, säger Per-Arne.

Äldrelyftet
Stockholms stad satsar
1,5 miljarder kronor på
att rusta upp fastigheter
som på lång sikt nyttjas
för äldreboenden. Under
tio år ska ett hundra
tal fastigheter i Micasa
Fastigheters
bestånd
renoveras. Satsningen
startade 2008 och be
räknas färdig 2017.

www.micasa.se

MARS
Eftersatt underhåll 2010
FAKTA
Avdelningen för eftersatt
underhåll har under 2010
drivit 24 projekt inom ra
men för ”Äldrelyftet”. Lika
många fastigheter har be
rörts. I nitton av dessa
fastigheter har arbeten
utförts. I övriga har pro
jektering genomförts för
att kunna upphandla in
för 2011.
Av dessa nitton har tolv
blivit helt klara och övriga
kommer att färdigstäl
las under första halvåret
2011. Omkring 2 000 hy
resgäster har varit påver
kade.
Tio olika konsultbolag
har varit inne i projekten
och nio entreprenörer har
sysselsatts.
Ett av de större pro
jekten är Måsholmen 15,
Skärholmens servicehus,
och dess omvandling till

trygghetsboende. Den för
sta etappen stod klar för
inflyttning i början av juni
då en invigning ägde rum.
I övriga fastigheter har
underhållet
huvudsak
ligen handlat om invän
diga arbeten i korridorer
och allmänna utrymmen
i form av nya golv, ommål
ning väggar/tak, byte av
undertaksplattor och ut
byte av armaturer. Många
avdelningskök har också
renoverats.
Utvändigt har det ut
förts tak- och fasadreno
veringar samt fönstermål
ning. Ett udda projekt har
varit Palsternackan 3 där
höghuset har färgats om
och samtliga balkonger
utökats och glasats in.
Ett antal ombyggnads
projekt har också utfört
eftersatt underhåll sam
tidigt som ombyggnad på
gått. Ett sådant projekt är
ombyggnaden av Lådka
meran.

En affärsplan
för varje fastighet
FAKTA
En affärsplan för en fastig
het är en dokumentation
över de aktiviteter och
åtgärder som ska vidtas
i fastigheten utifrån ett
långsiktigt planeringsper
spektiv. Förutsättningar
för planeringen redovisas
i fastighetens bokslutssiff
ror och budgeterade pro
jekt.
En affärsplan upprät
tas en gång per år och
innehåller en fastighets
beskrivning,
situations
analys, treårig projektpla
nering, långsiktig strategi
och konkreta aktiviteter
som ska genomföras un
der året samt en historisk

beskrivning. Den långsik
tiga strategin bryts ned
i konkreta åtgärder som
skall genomföras under de
kommande åren.
Micasa Fastigheter har
tagit fram affärsplaner
för alla fastigheter. Under
2011 kommer dessa omar
betas, uppdateras och för
bättras så att innehållet
blir ännu mer relevant för
varje enskild fastighet.

www.micasa.se
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Investeringsprojekt om-, ny- och tillbyggnader
FAKTA
Stranninge 1
– ombyggnad till vård- och
omsorgsboende
Dalen 20
– projektering för ombyggnad
till vård- och omsorgsboende
Väduren 16
– ombyggnad till vård- och
omsorgsboende, trygghets
boende, restaurang och för
skola
Perstorp 1
– projektering för ombyggnad
till vård- och omsorgsboende
Jungfru Lona 2
– ombyggnad till vård- och
omsorgsboende, LSS-boende
och café

Väderkvarnen 20
– ombyggnad till vård- och
omsorgsboende, LSS-boende
och kontorslokaler
De Gamlas vänner 7
– ombyggnad till förskola och
dagverksamhet
Lådkameran 1
– ombyggnad till stödboende
för hemlösa
Cermonien 5
– detaljplanearbete för om
byggnad till vård- och om
sorgsboende och trygghets
boende samt avstyckning av
fastighet för nybyggnad av se
niorlägenheter

Rio 8
– ombyggnad till förskola
Svalrocken 17
– ombyggnad till vård- och
omsorgsboende
Fästmanssoffan 1
– ombyggnad till trygghets
boende
Överstycket 1
– ombyggnad till vårdoch omsorgsboende
Riddarsporren 21
– ombyggnad till förskola
Svärdet 8
– ombyggnad till konferens
rum

Silkeborg 156
– nybyggnad av LSS-boende

Trygghetsskapande åtgärder
FAKTA
Under 2010 har Micasa Fastig
heter genomfört flera projekt
för att skapa en tryggare miljö

i fastigheterna. Detta inne
fattar åtgärder som t ex för
bättrad belysning och skylt
ning, förbättrat skalskydd/
låsning, bättre tillgänglighet
i byggnader och utomhus runt
byggnaderna. Utöver specifi
ka trygghetsskapande projekt
har akuta åtgärder genom
förts inom ramen för driften
av fastigheterna.
Skalskydd/låsning
I fastigheterna Hamnvak
ten 7, Vasen 3 och Överstycket
1 har ett nytt låssystem in
stallerats.
I fastigheten Filen 4 har lås
i källare och hissar bytt ut till
Aptus vilket gör att enbart
hyresgäster kan ta sig runt i
fastigheten.

I bland annat Överstycket har ett nytt
låssystem installerats.

Skyltning
Ny skyltning har satts upp
inom fastigheterna Bygeln 1,
Bygeln 5, Lektionen 6, Vasen
3, Hamnvakten 7 och De gam
las vänner 7 för att både be
sökare och hyresgäster känna

sig trygga och lätt att hitta i
och runt fastigheterna.
Belysning
I fastigheten Byholmen 2 har
utomhusbelysningen bytts ut,
kullerstenar har tagits bort
och en ny gräsmatta är an
lagd.
I fastigheten Malsätra 3 är
nya planteringsytor lagda, be
lysningen har förbättrats. Nya
sittvänligare soffor och bord
utomhus har införskaffats.
På fastigheten Kastanjen 7
är utomhusbelysningen utbytt
och kompletterad för en tryg
gare utomhusmiljö.
I fastigheten Hamnvak
ten 7 är belysningen utbytt i
garage och källargångar.
Tillgänglighet
Markarbeten för en tryggare
utomhusmiljö har gjorts vid
fastigheterna Bottenstocken
13. Golvet 11, Svalrockan 17,
Svedjaren 11, Bäcken 9 och
Västberga Gård 1.
Det gamla trasiga staketet

runt tomten vid Kolryssen 2
har ersatts med ett nytt.
Vattenpasset 16 har fått en
ny grusyta istället för gräs för
att underlätta för gående med
rullator och för rullstolsburna.
För att förbättra tillgäng
ligheten har terrassen höjts
och renoverats vid fastigheten
Svärdet 8.
På fastigheten Myntmästa
ren 2 är asfaltytorna omlagda
för bättre tillgänglighet för
rullstolar. Ett antal träd har
tagits ned för bättre och tydli
gare överblick.
Fastigheten Ansgar 15 har
fått ny lekutrustning för en
tryggare och mer stimuleran
de lekmiljö för barnen.
Vid fastigheterna Idun 24
har kantstenen förbättrats
och på fastigheten Sveaborg 6
har gården rustats upp och
höjdskillnader har elimine
rats för bättre tillgänglighet.
Vid
fastigheten
Stran
ninge 1 har buskar tagits bort
vilket medfört en tryggare
miljö i anslutning till de nya
nu välbesökta sofforna.
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Statistik för personal 2010

FAKTA

Medelantalet
%

Män

Kvinnor

Totalt

40

41

81

49,4

50,6

100,0

Nöjdmedarbetarindex (NMI) 58 (64)
Sjukfrånvaro 3,05 (2,89)

Micasa Fastigheters företagsgym är välutrustat och populärt att träna i.

”Det är kul att träna
tillsammans”
I källarvåningen på Micasa Fastigheters kontor ligger företagets gym, öppet för
alla medarbetare. Här finns konditionsmaskiner såväl som maskiner och redskap
för styrketräning. Att träna här är för många ett välkommet sätt att
smidigt få till träningstillfällen.
Det skräller till i stålet när
vikterna i maskinen slår emot
varandra. Det är måndag
kväll i Micasas gym. Några
styrketränar efter jobbet eller
kör kondition. Att gymet är en
bra förmån är de eniga om.
– Gymet är jättebra! Det är
suveränt att ha möjligheten.
Åker jag hem först kommer jag
inte iväg på träning. Att träna
tillsammans med kollegorna
är roligast. Vi har en skön jar
gong där nere några av oss,
säger Martin Holmberg.
– Att gå ner och träna till
sammans är roligt. Vi snack
ar lite och peppar varand
ra. Det är ett bra gym med
bra grejer. Här finns något
för alla oavsett vad du vill

träna eller om du är kille el
ler tjej, säger Leif Pålsson.
– Att träna här nere är egent
ligen enda tillfället att lära
känna varandra på ett mer
personligt plan. Visst pratar
vi med varandra annars också
men då kretsar det mest kring
jobb. Här blir det mer person
ligt, säger Leonard Latchman.
Försöker peppa
Stefan Holmlund är en av dem
som går hit ner fyra gånger i
veckan, andra går ner någon
gång i månaden. Han försöker
dra med sig fler, kanske fram
för allt någon som inte går och
tränar annars. Han tror att
en del känner sig obekväma
bara genom att sätta på sig ett

par träningsbyxor. Men ingen
behöver ha snygga tränings
kläder på sig. Det viktiga är
vad du gör, inte hur du ser ut.
Bortsett från hälsoaspekten
är det en trivselfaktor att trä
na tillsammans.
– Vi kan vara här några
stycken och träna helt olika
saker. Bara att vara här till
sammans är trevligt och så
kan vi hjälpa varandra om nå
gon gör fel och stötta varand
ra, säger Stefan Holmlund.
Styrketränarna rundar av
och ”Måndagsgruppen” slänt
rar in för att träna med den
externe tränaren som kommer
hit varje måndag kväll. Mån
dagsträningen med Hector är
uppskattad. Att träna cirkel

träning i grupp tilltalar mån
ne tjejer mer än killar, bara
tjejer är med i gruppen på tio
personer.
– Han kör hårt och det är
bra. Många gånger är man
trött innan man går hit men
efteråt så pigg. Att träna och
ha roligt ihop svetsar ihop oss
som kolleger, säger Cari Busin.
Sammansvetsade
Stefan Holmlund är den som
håller lite extra i gymet. Han
har lång erfarenhet av trä
ning och kommer med råd
vilka redskap eller maskiner
som ska köpas in eller hyras.
Gymet har funnits i två år
och startade efter att en enkät
gått ut till medarbetarna om
de ville ha ett eget gym eller
ökat bidrag till friskvård. Ste
fan förklarar att det är många
som uppskattar förmånen och
utnyttjar den. En del går hit
på morgonen, andra på lun
chen eller efter jobbet.
– Att kunna träna i anslut
ning till jobbet är smidigt.
Inte tar det så mycket extra
tid heller. Tränar du en timme
regelbundet då och då gör det
mycket för välbefinnandet.

www.micasa.se
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Väduren – Micasa Fastigheters
genom tiderna största projekt
I kvarteret Väduren 16 i Vasastan påbörjades under våren 2010 en omfattande
renovering. I fastigheten där det tidigare varit ett servicehus kommer ett nytt
trygghetsboende med hyreslägenheter för äldre personer över 75 år att skapas.
Totalkostnaden beräknas till cirka 280 miljoner kronor (inkl moms).
Renoveringen
inleddes
med rivning. Efter all riv
ning var det dags för för
stärkning av fastigheten.
– Byggnaden har be
hövt kompletteras med

extra pålar och nya balkar
samt förstärkas med pela
re av stål, berättar Cecilia
Sjölund, projektledare på
Micasa Fastigheter.
Fläktrummen som tidi

gare låg på vindsvåningen
har flyttats till källaren.
Fastigheten Väduren 16,
som byggdes 1981, anses
vara tidstypisk och därför
har Stadsbyggnadskonto
rets önskat att behålla så
mycket som möjligt av fa
saden. Fasaden kommer
dock att få en ny ljusare
färg. Dessutom glasas alla
balkonger in och får nya
balkongfronter i plåt.

”Alla
balkong
er glasas
in”

Vård och omsorgsboende
I vård- och omsorgsboen
det kommer det att fin
nas 54 lägenheter förde
lade på sex våningsplan.
Lägenheterna totalre
noveras och varierar i
storlek mellan cirka 40
och 50 kvadratmeter.
Boendet får gemensam
ma utrymmen för mat
och samvaro samt en

stor inglasad balkong på
varje våningsplan. En
dagverksamhet kommer
att placeras på vindsvå
ningen och här kommer
det dessutom finnas en
kontors- och konferens
avdelning för Röda kor
set. Entrén till vård- och
omsorgsboendet blir från
Birger Jarlsgatan.

Två typer av boende
i samma fastighet
Ombyggnaden av Vädu
ren sker utifrån ritningar
gjorda i 3D, tredimensio
nell teknik, vilket gör att
planeringsarbetet
blir

Tidstypisk fasad värd att bevara
Cedervalls Arkitekter

FAKTA
Stadsmuseet, Stadsbygg
nadskontoret och Skön
hetsrådet har ansett att
Väduren 16 är en mycket
tidstypisk fastogjet. Den
ursprungliga
fasadge
staltningen kommer där
för att i stora delar behål

las, men det skapas också
nya tillägg för att fastig
heten ska få en moder
nare, ljusare och öppnare
utformning.
• Putsen färgas om med
en ny ljusare färgställ
ning.
• Glaspartierna i BV
blir större och saknar
spröjsar för att öppna

Väduren blir
ljusare och
balkongerna
glasas in. I
övrigt bevaras
fasaden som
den är.

enklare för byggentrepre
nören, berättar Cecilia.
Fastigheten Väduren 16
kommer när den är klar
att bestå av två boendety
per, ett trygghetsboende
och ett vård- och omsorgs
boende, det sistnämnda
ska drivas av Stiftelsen
Rödakorshemmet. Dess
utom kommer fastigheten
att inrymma en förskola
med fyra avdelningar och
en restaurang.
På de flesta våningsplan
finns en så kallad parlä
genhet som sammanbin
der trygghetsboendet och
vård- och omsorgsboendet
med varandra. I parlägen
heter kan äldre par fort
sätta att bo tillsammans
även om den ena personen
har ett mer omfattande
vårdbehov.

Två ombyggda gårdar
De två gårdarna som vet
ter mot Monica Zetter
lunds park byggs om helt.
Förskolegården utökas.
Idag utgörs ytan mellan
förskolegården och Clas
på Hörnet av asfalterade
gångar och steril kant
plantering. Förskolegår
den utökas mot Clas på

Hörnet och dagens backi
ga nivåskillnader tas om
hand genom nya terras
seringar.
Den andra gården som
idag är stängd för allmän
heten med staket, öppnas
upp och ska ansluta mot
Monica Zetterlunds park
som nu är ombyggd.

upp in mot restaurang
och gemensamhetslo
kal.
• Alla balkonger glasas
in och får nya balkong
fronter.
• Vindsvåningen blir
ungefär lika stor som
dagens vindsvåning och
är liksom nuvarande
våning också indragen

för att inte synas för
mycket från gatan.
• Vindsvåningen utfor
mas som ett lågen
ergihus med tjocka
ytterväggar och tak,
solcellspaneler och se
dumtak.
• Det tillkommer nya,
stora, terrasser för vårdoch omsorgsboendet.
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Trygghetsboendet i Väduren
I Trygghetsboendet kommer
det att finnas vanliga hy
reslägenheter för personer
över 75 år. Alla lägenheter
i huset totalrenoveras och
får nya välutrustade kök
och tillgängliga badrum. I
trygghetsboendet
kommer
det att finnas 62 lägenheter
varav en är fyrarummare.
Trygghetsboendet får en
entréhall i bottenvåningen
samt gemensamma utrym
men som data- och postrum,
klubbrum, tvättstuga och
en gemensamhetslokal. På
vindsvåningen finns en stor
gemensam terrass, en mind
re vinterträdgård (inglasad
terrass) samt ett mindre ge
mensamhetsutrymme
och
pentry som hyresgästerna i
boendet förfogar över. Trygg
hetsboendet kommer att få
entré från Roslagsgatan.
Gemensamhetslokal
Trygghetsbostäder utformas
med största möjliga trygghet
och tillgänglighet. Exempel
på lösningar är bland annat;
säkerhetsdörr, eluttag place
rade på bekväm höjd, ledljus
i badrum, kök som fungerar
även för den som sitter i rull
stol och tillgängliga uteplat
ser på gård och terrass.
Trygghetsbostäder
har
också tillgång till en gemen
samhetslokal, gästlägenhet
samt förbättrad belysning
i gemensamma utrymmen
som entréer, korridorer och
tvättstuga.
I trygghetsbostäder finns
trygghetslarm som standard
redan installerat i varje lä
genhet. I alla lägenheter i
Väduren installeras sprink
lers.
På bottenvåningen av Vä

duren mot Roslagsgatan,
planeras en restaurang med
en butiksdel med delikates
ser och färdigmat. Här kom
mer det också att finnas en
cafédel och en à la carte-res
taurang. På samma våning,
fast mot Birger Jarlsgatan
kommer det att ligga en för
skola med fyra avdelningar.
Lågenergihus
Vindsvåningen utformas som
ett lågenergihus med tjocka
ytterväggar och mindre ytor
av sedumtak. Ett sedumtak
är miljövänligt av flera olika
skäl. Det är gjort av växter
och isolerar byggnaden, både
mot uppvärmning sommar
tid och mot avkylning vinter
tid. På fastighetens tak kom
mer även solcellspaneler att
installeras, som bidrar till
fastighetens energiförsörj
ning.
Vädurens båda innergår
dar kommer att få helt ny
utformning med ny mark
beläggning och växtlighet.
Den ena innergården hör till
förskolan och kommer rent
ytmässigt att fördubblas.
Den andra gården som tidi
gare varit inramad av staket
öppnas upp mot allmänhe
ten och kommer att ansluta
till Monica Zetterlunds park
(även kallad Zetterlunden)
som ligger i anslutning till
fastigheten. Stockholms stad
har rustat upp parken med
ny belysning, nya plante
ringar och gångstigar.
Stockholm stads bostads
förmedling ansvarar för för
medlingen av lägenheterna
och den beräknas börja tidi
gast under våren 2011. In
flyttningen är beräknad till
2012.

Upplevelsekonst invigd
i Zetterlundparken

En sjungande bänk i Zetterlunds park ger en stunds avkoppling.

Fredrik Wretmans nya of
fentliga verk Zetterlunden i
form av en bänk har invigts i
Zetterlunds park i anslutning
till Väduren på Roslagsgatan.
Själva bänken består av teak
och är halvcirkelformad med
plats för många personer. Var

je besökare som närmar sig
eller slår sig ned hör Monicas
Zetterlunds
omisskännliga
stämma. I parkens ljusarma
turer låter konstnären dess
utom hennes ansikte fram
träda i profil. På bänken ser vi
konstnären själv.

Micasa Fastigheter
skapar nya
studentlägenheter
Micasa Fastigheter har om
vandlat ett 20-tal lägenheter
till studentbostäder. Två hela
våningsplan i Rinkeby servi
cehus blir nytt studentboende.
Det nya studentboendet be
står av två tvåor och 18 ettor.
– Detta är ett effektivt sätt
att använda stadens fastighe
ter. Fastigheten är tomställd
i avvaktan på ombyggnad till
trygghetsboende. Under pro
jekteringstiden har vi möjlig

hetatt hyra ut till studenter,
säger Anders Nordstrand, VD
Micasa Fastigheter.
Inflyttning påbörjades re
dan hösten 2010. Eftersom
behovet av studentlägenheter
är stort, genomfördes renove
ringarna mycket snabbt.
Idag har Micasa Fastighe
ter ca 280 studentlägenheter i
Skärholmen, Akalla, Midsom
markransen och Bromma.

www.micasa.se
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TÄBY
HANSTA

Sveaborg 6

JÄRFÄLLA

AKALLA

Oslo 10
HUSBY

VAXHOLM

DANDERYD

Köpenhamn 1
KISTA

Backlöken 5
Vitmåran 1

Silkeborg 156

Stranninge 1

Klofibblan 24
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

Ålderdomshemmet 7

Vasen 3

Bromma stadsdelsområde

SÖDRA ÄNGBY

ÅKESHOV

NOCKEBYHOV

Ceremonien 5

Hallandsås 1

ÅKESLUND

ABRAHAMSBERG

Sörklippan 1

OLOVSLUND

Tvättstugan 1

BREDÄNG

MÄLARHÖJDEN

Västbo 1
Broder Pehr 1

Frösätra 1

Malsätra 3

Svanholmen 1

Filen 4

LILJEHOLMEN

MIDSOMMARKRANSEN

VÄSTBERGA

Bandyklubban 5

Södermalms
stadsdelsområde

SÖDRA
HAMMARBYHAMNEN
HAMMARBYHÖJDEN

Enskede-Årsta och Vantörs
stadsdelsområde

Västberga Gård 1

ENSKEDEFÄLTET

ÖSTBERGA

LISEBERG

STUREBY

De Gamlas Hem 2

ÄLVSJÖ

BANDHAGEN

Hemsystern 1

Svedjaren 3

HAGSÄTRA

Tjärdalen 4

ENSKEDEDALEN Jämlikheten

Svedjaren 1

Lådkameran 1
Gulskivan 1
Bilden 1

5

BAGARMOSSEN

SVEDMYRA

Myntmästaren 2

TALLKROGEN
SKARPNÄCKS GÅRD
GUBBÄNGEN

HÖGDALEN

Skarpnäck stadsdelsområde

Bygeln 5 Bygeln 1

Kryddpepparn 3

Älvsjö 1:1,2

FLATEN

HÖKARÄNGEN

RÅGSVED

SKÖNDAL

FAGERSJÖ

Perstorp 1
FARSTA

ORHEM

Orhem 1:4

Farsta stadsdelsområde

Hammarö 11
FARSTANÄSET

BOTKYRKA

KÄRRTORP

De Gamlas Vänner 7

Brevlådan 1

ÖRBY

Kolryssen 2

Dalen 20

Lilla Gungan 8
Alven 7
Palsternackan 3

Gamlebo 8

ÖRBY SLOTT

LÅNGSJÖ

NACKA

ENSKEDE
GÅRD
GAMLA
ENSKEDE

Golvet 11
Prästgårdshagen 2

BJÖRKHAGEN

Lektionen 6
JOHANNESHOV

Svalrocken 17 SOLBERGA

Flygfisken 14

HUDDINGE

Hamnvakten 7

ÅRSTA

Mockasinen 4

HERRÄNGEN

DJURGÅRDEN

SÖDERMALM

Kastanjen 7

Älvsjö stadsdelsområde

Fjäderholmen 1

SKEPPSHOLMEN

Vattumannen 31

Svärdet 8

Vattenpasset 16

Likriktaren 2

Brättet 2

Måsholmen 15

GAMLA
STAN

Ånn 7

LÅNGBRO

VÅRBERG

Fabriken 37

GRÖNDAL

Skärsliparen 2

Hägersten-Liljeholmens
stadsdelsområde

Fruängsgården 1

SKÄRHOLMEN

Byholmen 2

RIDDARHOLMEN

Trehörningen 1

FRUÄNGEN

Skärholmen stadsdelsområde

LADUGÅRDSGÄRDET

Mälteriet 2

Jungfru Lona 2

HÄGERSTENSÅSEN

Kumlet 24

LÅNGHOLMEN

VÄSTERTORP

SÄTRA

Väderkvarnen 20

Norrmalm
stadsdelsområde

Pilträdet 10 och 14

STORA
ESSINGEN

ASPUDDEN

HÄGERSTEN

ÖSTERMALM

MARIEBERG

Bottenstocken 13

Nordens Vänner 4

NORRMALM
KUNGSHOLMEN

LILLA
ESSINGEN

SMEDSLÄTTEN

Pettersbergsgården 15

Hälsobrunnen 1
Hälsobrunnen 2

Trossen 13

FREDHÄLL

Bockarna Bruse 1

EKERÖ

Rio 8 Rio 9
Kampementet 4

Riddarsporren 21

Kungsholmen stadsdelsområde

ÄPPELVIKEN

ÅLSTEN

HÖGLANDET

KRISTINEBERG

ALVIK

STORA MOSSEN

Grötlunken 2

STADSHAGEN

TRANEBERG

NOCKEBY

Väduren 16

VASASTADEN

ULVSUNDA

Prästgården 1

Östermalm stadsdelsområde

Blåkråkan 4
Vilan 3

ULVSUNDA
INDUSTRIOMRÅDE

RIKSBY

Blackebergs Gård 2

Drevkarlen 9

Kattrumpstullen 5

SKRUBBA
LARSBODA
FARSTA STRAND

Vilohemmet 1

Edö 1

126 fastigheter över hela
Stockholms stad
Micasa Fastigheter äger 126 fastigheter och förvaltar ytterligare fyra. Fastigheterna är fördelande över samtliga stadsdelar.
Den totala bruttoarean är 1 112 200 kvm. Driften av fastigheterna sköts till del av egen personal och till del av upphandlad
driftentreprenör.
Fastighetsbeståndet omfattar seniorbostäder, trygghetsbostäder, boende med heldygnsomsorg, behandlingshem,
servicehus samt andra typer av vårdbostäder.

Prov utan bortlysning

SOLLENTUNA
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Sinnlighet och äkthet i fokus
på Kunskapsdagen
Det handlar om att våga möta människor, där de är. Att låta
behov som närhet, bekräftelse och intellektuell stimulans
vara lika viktiga som vårt behov av att äta, sova och hålla
oss rena.
Micasas Kunskapsdag i
april 2010 var tänkt att bli
en blandning av högt och
lågt. Stort och smått. Liv
och död.
Det var också så Ewa
Samuelsson,
dåvarande
äldreborgarråd och ord
förande i Micasa Fastig
heter, inledde dagen. Hon
fick rätt.
– Vårt uppdrag i Micasa
Fastigheter är ju inte bara
husen. Det är också inne
hållet. Jag tror att vi gene
rellt sett har talat för lite
om hur äldre lever sina
liv. För mig handlar det
i mångt och mycket om
egenmakt. Äldre måste
själva få styra mycket mer,
från vilken mat de äter till
hur de blir bemötta av per
sonalen.

”Vad är
skillna
den mel
lan att
överleva
och att
leva? ”

Den gamla biosalongen
på Rival är fylld med för
väntansfulla
besökare.
Talarlistan är imponeran
de. Ann Heberlein, teologie
doktor i etik, kulturskri
bent, författare, Mårten
Carstenfors, chef för Lilje
valchs konsthall, Lisbeth
Carlborg, präst, Ingeborg
Höök, utbildningsansva
rig på vårdhundskolan,
PA Ståhlberg, utbildare i
kreativitet och Mark Le
vengood, programledare.
Att leva.
Eller bara överleva
Det blir många skratt. En
hel del tårar. Ann Heber
lein börjar med att sätta
fokus på det absolut vikti
gaste.
– Vad är skillnaden mel

lan att överleva och att
leva?
Den frågan kom att få
många svar, både av Ann
Heberlein och av andra.
Ewa Samuelsson hade
också tangerat ett i sin in
ledning av dagen.
– Jag tror det är alltför
vanligt att äldre männis
kor blir objekt. Vi ser till
att de får sina absolut
mest basala behov till
fredsställda. De får mat,
de får sömn, de får gå på
toaletten. Det är natur
ligtvis viktigt, det är där
för dessa behov kommer
först. Men många gånger
blir det inte mer än så.
Inte för att personalen
inte vill, inte för att beho
vet inte finns. Utan för att
resurserna saknas, säger
Ann Heberlein.
Mårten Castenfors är
chef för Liljevalchs konst
hall och Stockholm konst.
I den senare rollen är han
ansvarig för den konst som

finns på offentliga platser
i Stockholm
– Konst, säger Mårten
Castenfors, är avgörande
för livskvaliteten. Utan
konst blir livet extremt
torftigt.
Bra eller dåligt?
Konst är ett område där
i princip alla människor
har åsikter. Ett konstverk
kan väcka mängder med
känslor. Några tycker det
är vackert, andra tycker
det är otroligt fult. En del
förstår inte vad det hand
lar om, medan andra blir
genuint glada.
Finns det då rätt och fel
inom konsten?
Ja, likväl som det finns
bra och dålig litteratur
finns det enligt Mårten
Castenfors bra och då
lig konst. Erfarenhet att
bedöma konst är viktigt,
med erfarenhet kommer
förmåga att se vilken typ
av konstverk som funge
rar i olika miljöer. Konst
ska väcka känslor, det är
just det konsten är till för,
säger Mårten Castenfors.

Alla talare under Kunskapsdagen hade ett budskap om det viktiga i att ta hand om själen, Ann Heberlein, Mårten Castenfors, Ewa Samuelsson, Lisbeth Carlborg,
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Mårten Castenfors hin
ner inte mer än avsluta
förrän prästen Lisbeth
Carlberg drar igång med
en halsbrytande föreställ
ning om livet och döden.
Livet, börjar hon med, ska
inte tas för allvarligt. Vi
kommer vi alla fall inte
från det levande. Att vi
inte kommer ifrån det le
vande är onekligen helt
sant men hur relevant är
det för vården av de äldre?
– Mycket, säger hon,
mycket. Det handlar om
att om man ska dö värdigt,
måste man också leva vär
digt. Oavsett hur gammal
man är måste man få vara
precis där man är, inte där
någon annan vill att man
ska vara.
Det handlar, säger Lis
beth Carlberg, om att
möta människor på deras
villkor. Inte på mina vill
kor.
En varelse som alltid
möter människor just där
de är, är hundar. Det är
visserligen inga hundar
på plats på Rival rent fy
siskt. Men när Ingeborg
Höök, initiativtagare till
Vårdhundskolan, börjar
berätta hur man kan an
vända hundar i vården

är det inte många i salen
som inte berörs. De bilder
hon visar säger, som det
brukar heta, mer än tusen
ord.
Hunden stannar kvar
– Det är stort, säger Inge
borg Höök, att möta en
blick som vågar titta till
baka. Hunden viker inte
undan. Hunden har tid.
– Vi människor slar
var ofta med riktig kon
takt och det är förödande
för gamla människor som
måste bo på vårdboen
den. Vi människor ser en
äldre person framför oss,
en hund gör mycket mer
än så. En hund vilar sin
blick i vår, en hund stan
nar kvar.
– Hunden värderar inga
människor. Hunden tar
emot alla lika väl. Vi som
människor får uppleva nå
got vi sällan får uppleva
när funktion efter funk
tion försvinner, vi får upp
leva att någon verkligen
vill vara med oss och upp
skattar oss, säger Inge
borg Höök.
För att kunna skapa bo
enden med bra innehåll till
äldre krävs många olika
saker. En del mycket enk

Ingeborg Höök, PA Ståhlberg, Mark Levengood och Anders Nordstrand.

”Det
handlar
om att
möta
män
niskor
på deras
villkor.”
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la, andra mer komplicera
de. För att hitta så många
vägar framåt som möjligt
krävs kreativitet och nya
tankar. PA Ståhlberg, som
kallar sig tänkolog, är
övertygad om att alla kan,
och mår bra av, att ibland
tänka annorlunda.
– Vi har tydligt inarbe
tade mönster för hur vi ser
på världen. Samtidigt har
vi mängder med tankar
som rör sig i hjärnan. Att
vara kreativ kostar energi,
men resultatet är värt hur
mycket som helst.
Livet är en helhet
När Mark Levengood som
sista talare kommer upp
på scenen tar han vid där
Ann Heberlein slutade
några timmar tidigare.
Båda berättar om sina
egna erfarenheter av att
arbeta i vården och sin in
ställning till vårdtagare.
– Ni i Sverige delar in
livet i olika delar, säger
Mark Levengood.
– Vi i Finland bär med
oss alla våra åldrar hela
tiden. Vi är ju framför
allt människor, inte bara
människor i olika åldrar.
Vi måste också vara krea

tiva hela livet och våga för
ändra oss och vår tillvaro.
Han berättar om en
kvinna han mötte för någ
ra år sedan. Anna, från
Dalarna, hade blivit svi
ken av sin blivande man
strax innan bröllopet. Hon
utvandrade då till USA,
gifte sig och levde lycklig
där i 70 år. När maken så
småningom dog bestämde
hon sig för att drygt 100
år gammal flytta hem till
Sverige igen. När hon kom
hit mötte hon en ny man
och förälskade sig på nytt.
Att sammanfatta en
Kunskapsdag som handlat
om allt från döden till hur
man bäst kastar boll när
man är behöver träna upp
axlarna, låter sig knap
past göras. Ändå är det
just denna uppgift Anders
Nordstrand, VD på Mica
sa, får när han går upp på
scen.
– Jag vet faktiskt inte
hur jag ska sammanfatta
detta. Jag tror att vi alla
behöver lite tid att smälta
det som sagts, säger han.
– Hjärtat har dunkat
till många gånger i dag,
det har varit helt fantas
tiskt. Jag har fått många
nya saker att tänka på.
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Fullt engagemang på
europeisk konferens
i Micasas regi
Våren 2010 var Micasa Fastigheter arrangör av EAHSA:s konferens
”Towards sustainable elderly care”. 150 branschpersoner från 15 europeiska
länder samlades i Stockholm. Bra organisation och hög kvalitet på talarna
bäddade för ett par inspirerande dagar fyllda av kunskapsutbyte.
Foajén på Mariott hotel,
mitt i Stockholm, badar
i ljus. Här minglar kon
ferensbesökare från hela
Europa med anknytning
till äldreomsorgen i någon
form – vårdgivare, intres
seorganisationer, återför
säljare av hjälpmedel och
fastighetsbolag. Att äld
reomsorgen engagerar är
uppenbart. Deltagarna är
nyfikna och vetgiriga, och
stämningen vänlig.
Den stora frågan inom
äldrevården i hela Europa
är hur de allt fler äldre ska
kunna tas om hand, sam
tidigt som en internatio
nell ekonomisk kris råder.
Freek Lapré, ordförande
för EAHSA, menar att vi
måste vara rebelliska och
tänka utanför våra van
liga mönster för att hitta
nya kreativa lösningar.

Konferensen innehöll engagerande presentationer men det gavs också många tillfällen
att skapa kontakter och jämföra verkligheter.

Utnyttja äldres kunskap
Ewa Samuelsson, dåva
rande styrelseordföranden
i Micasa Fastigheter, håller
med men lyfter också fram
en ljus sida av äldreexplosi
onen. Hon menar att äldre
personer idag har mycket
att tillföra samhället.
– Hjärnkapaciteten når
sin kulmen vid 55 till 65
år. Bland 65- till 80-åring
arna upplever de flesta att
de lever samma liv som
när de var yngre. Att ut
nyttja kunskap och erfa
renhet hos äldre personer

bättre ger stora vinster till
samhället.
Konkret handlar ut
vecklingen framöver om
att utnyttja tekniken mer
för att ge vård och själv
vård och underlätta för
de äldre. Äldre personer
måste kunna ta hand om
sig själva och bo hemma
i större utsträckning än
idag. Tekniska lösningar
och hjälpmedel kommer
stort, som till exempel in
dividanpassad
vårdgiv
ning via datorn. Att vid
formgivning fråga äldre
personer hur de vill ha
det är också avgörande för
att produkter och föremål
verkligen ska användas.
Färre fall
Proaktivt arbete är också
viktigt. Att förebygga sjuk
domar och olyckor, som för
med sig stora vårdkostna
der om de inträffar, kan ge
stora effekter. En norsk stu
die visar att 15 veckors thai
chi minskade fallolyckorna
stort. Ett års styrketräning
minskade
fallolyckorna
med 33 procent.
Var och en av oss måste
också planera vår ålderdom
i mycket större utsträck
ning än vad vi gör idag. Vi
måste ta ställning till hur
vi vill ha det när vi blir till
åren och förbereda oss för
det rent praktiskt. Det kan
ske genom att se till att vårt
hem fungerar för oss även
när vi får andra behov.
Social samvaro
Vikten av sociala kontak
ter är betydande. Ensam
het leder till sjukdom och
depression. Nära och för
troliga relationer, att vara
aktiv och göra saker till
sammans samt att få be
sök av någon som bryr sig
är viktigt för att känna
delaktighet och gemen
skap. Ett hållbart sam
hälle och äldrevård får vi
när människor gör det de
verkligen vill göra.
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Höga krav när Stig
tillgänglighetsbesiktar
Målet för Micasa Fastigheter är att alla bolagets fastigheter på sikt ska vara fullt
tillgängliga för människor med funktionshinder. Utifrån funktionshinder såsom
rörelsehinder, syn- och hörselskador har Micasa Fastigheter skapat ett
klassificeringssystem, i likhet med Sveriges Hotell- och Restaurangföretagares
hotellklassificering. Fastigheterna inspekteras vartannat år och tillgängligheten
klassificeras enligt olika kriterier.
Foto: T. Busch-Christensen/Inpress Photo

Exempel på hur Mica
sa Fastigheter arbetar för
att föra in social samvaro
visades upp under för
middagens
studiebesök
på ett antal av Micasa
Fastigheters boenden. På
ett seniorboende möttes
deltagarna av fiolspelan
de hyresgäster och rund
vandringen leddes av en
boende som guidade runt
på engelska. En holländsk
deltagare konstaterar:
– De här studiebesöken
sticker ut, de är minnes
värda. I vanliga fall är det
chefen som visar runt. Att
en boende gör guidningen
är ovanligt men egentligen
självklart. Vem kan bättre
berätta hur det fungerar
än någon som bor där?
Konferensen präglas av
engagemang och framå
tanda. Freek Lapré är nöjd.
Hans förhoppning är att
konferensen ska bidra till
hur vi kan skapa en lång
siktigt hållbar äldrevård.
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Många lösningar
– Talarna har hållit hög
kvalitet och tagit upp väl
digt intressanta ämnen.
Lösningar har lyfts fram,
inte bara problem. Det är
positivt och hoppingivan
de. Dessutom har organi
sationen av arrangemang
et – bussar, studiebesök,
mottagning och logistik
fungerat ypperligt. Att allt
runt omkring klaffar be
tyder mycket för konferen
sen. Nu gäller bara att be
hålla den höga energinivån
vi sett här och använda
den för att utvecklas åt
rätt håll, avslutar han.

Det är tuffa tillgänglighetskriterier som Micasa Fastigheter har, men det är bra att det är
så, menar Stig Samuelsson, tillgänglighetsansvarig.

– Redan när jag svänger
in med min bil på gården
börjar jag att kontrollera
tillgängligheten vid en
fastighet. Det säger Stig
Samuelsson, projektledare
för tillgänglighet på Mica
sa Fastigheter.
– Vid tillgänglighetsbe
siktningar är det tre olika
ark fulla med kriterier
att kontrollera vid varje
fastighet, så det kan ta sin
tid att gå igenom allt, be
rättar Stig.
Han bedömer kriterier
inom tre olika områden
när han besiktar – hörsel
skada, synskada och rörel
sehinder. Kriterierna har
tagits fram tillsammans
med representanter från
olika organisationer som
till exempel Hörselskada
des riksförbund.
– Mycket tid har gått åt
till att utforma alla dessa be
siktningsformulär som jag
sedan fyller i, berättar Stig.
Angöringsplats viktig
– Det här är något som är
unikt för Micasa Fastig
heter, ingen annanstans
tillgänglighetsbesiktar
man fastigheter av denna
kategori och därför har jag
fått göra allt från början,
fortsätter han.
När man kommer till
en fastighet så börjar man
med att kontrollera miljön
utanför fastigheten. Finns
det handikapparkering?
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Många badrumskriterier
Väl på plats ute i en av Micasas
fastigheter görs en kontroll av
en toalett för personer i rull
stol. Det tar inte många sek
under innan Stig underkän
ner toaletten. I toalettrummet
finns visserligen en spegel i
nedsänkt höjd, ett armstöd
och en extra bred dörr, saker
som en vanlig person enkelt
skulle tro vara tillräckligt,
men inte enligt tillgänglig
hetsprotokollet.
– Det krävs många fler kri
terier för att ha ett fullgott
badrum, berättar Stig. I just
det här fallet blev det allra
mest påtagliga, det faktum att
man bara nådde toalettstolen
från en sida. På den andra si
dan var det alldeles för smalt
in mot väggen samt att rum
met var för litet.
– Ett krav idag är att en
toalett för personer i rullstol
måste vara minst 2,2*2,2 me
ter, fortsätter Stig.

Det är svårt för dagens
fastigheter att få full pott
direkt, enligt Stig. Det be
ror framförallt på att förr i
tiden, byggde man inte för
personer med funktionsned
sättningar och de flesta hu
sen har många år på nacken.
– Jag har hittills inte varit i ett
enda hus som fått maxpoäng
på allt, men Kattrumpstul
len på Norrmalm är helt
klart närmast, avslöjar han.
Kattrumpstullen har fått fyra
symboler för hörsel respektive
rörelsehinder samt tre symbo
ler för syn.

Foto: T. Busch-Christensen/Inpress Photo
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Är gångvägen tillräckligt
bred, hur ser det ut vid entrén,
finns angöringsplats och en
porttelefon? När man kom
mer in i huset är det ännu mer
punkter som måste inspekte
ras, allt ifrån dörrslagsmar
keringar på golvet, belysning i
tak till om hissen följer såkal
lad ”Micasastandard”.

www.micasa.se

Rättvisa
– I slutänden handlar det ju
om att vi vill förbättra våra
fastigheter för personer med
funktionsnedsättning. Dessa
personer likt alla andra utan
funktionsnedsättningar, har
lika stor rätt att vistas och
klara sig själva i våra hus,
fortsätter han.
Efter att hela protokollet
gåtts igenom informerar Stig
ansvarig förvaltare på Micasa
Fastigheter om vad som behö
ver åtgärdas för att få till exem
pel tre symboler för ett specifikt
område. Ofta handlar det bara
om små enkla saker att åtgärda,
men ibland krävs många insat
ser som kanske inte är möjligt
utan större ombyggnad.

Eget klassificeringssystem
för tillgänglighet
FAKTA
Micasa Fastigheter har ett sär
skilt ansvar att tillhandahålla
tillgängliga och anpassade bo
städer för stadens äldre och
för personer med funktions
nedsättning. Det innebär att
bolaget ställer höga krav på
tillgänglighet i fastigheterna.
Bolaget bedriver därför ett
särskilt arbete inom tillgäng
lighet och trygghet.

För att tydliggöra och öka
uppmärksamheten kring till
gänglighetsarbetet har bola
get tagit fram ett klassifice
ringssystem. Tillgängligheten
i fastigheten bedöms och klas
sificeras efter olika kriterier
för rörelsehinder, syn och hör
sel. Skyltar sätts upp i fastig
heterna som visar besökare
och hyresgäster hur anpassa

de fastigheterna
är utifrån ovan
angivna krite
rier (för mer in
formation besök
www.micasa.se).
Under 2010
har tillgänglig
hetskapa nde
åtgärder
ge
nomförts i 16
fastigheter.

www.micasa.se
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”Tänk att
få uppleva detta!”
Majdagen är snål på vär
me och solen lyser med sin
frånvaro. Trots det har
flera hundra personer bän
kat sig runt kaserngården.
Att se den beridna hög
vakten göra sig redo och
rida iväg mot Slottet är en
populär attraktion. Gäs
terna från Micasa Fastig
heters seniorboenden bän
kar sig på VIP-platserna
mitt framför musikkåren.
– Titta på hästarna...
De vita är vackrast, men
den där svarta med vita
strumpor är söt. Tänk att
den orkar bära de stora
pukorna. Vilken upplevel
se att få se det här. I blå
uniformer av modell från
början på 1900-talet med
silverdetaljer och blanka
hjälmar, sitter soldaterna
upp på sina hästar.
Fantastiska musiker
Halva styrkan är Livgar
dets musikkår och andra
halvan är vaktstyrkan
med gevär och sabel. Upp
fordrande fanfarer virvlar
iväg i majvinden och stora
pukor faller in och grundar
med bastoner.

Foto: Beridna högvakten/Claes Kärrstrand

I maj bjöds seniorboende in för att se den beridna högvakten vid kaserngården på
Lidingövägen med efterföljande specialvisning av stallen. För många är det
en chans att uppleva något de inte skulle ha företagit sig på egen hand.

Ulla-Britt
Andersson
från Riddarsporren seni
orboende är imponerad
och förtjust. Hon sjunger
med i musiken:
– Tänk att få uppleva det
här. Det känns lite som en
svunnen tid, och musiken
är så fin. Fantastiskt att

Beridna högvakten
• Beridna högvakten är en över 100-årig tradition i
Stockholm.
• 90 hästar, valacker, fuxar och vita skimlar.
• 8 nya hästar köps in varje år för 100 000 kronor
per häst. Skolas på Strömsholms ridskola.
• 2 miljoner kronor per år betalar stockholmarna
för beridna högvakten.
• Idag är beridna högvakten en stor turistattrak
tion i Stockholm som lockar både utländska och
svenska besökare.

de håller i instrumenten
med en hand och spelar
samtidigt som de kontrol
lerar hästarna.
Medan musikkåren spe
lar inspekterar befälhava
ren soldaterna i vaktstyrkan
som sitter till häst. Ryttarna
värmer upp med ett uppvis
ningsvarv runt kaserngår
den. Biträdande kanslichef
Johan Edström förklarar att
hästarna generellt är väldigt
lugna och trygga. De väljs
med omsorg för att klara av
stadstrafiken.
800 kilo häst
Den beridna högvakten
lämnar kaserngården un
der applåder från publi
ken. Gästerna från Micasa
Fastigheter går vidare till

Från sommaren 2010
kommer kontraktsanställda
soldater gå
högvakten
eftersom den
allmänna värnplikten upphör
och blir frivillig.

visningen av stallet som
är påfallande vackert och
välskött med högt i tak
och gedigna detaljer.
Här finns gott om plats
för högvaktens 90 hästar
– valacker, fuxar och vita
skimlar. I några av de rym
liga spiltorna står hästar
kvar. Pukhästarna turas
om att gå vakten. De vä
ger sina 800 kilo vardera,
kilon som säkerligen kan
behövas för att orka stå på
benen under de tunga pu
korna med ryttare.
– Det var länge sedan
jag var i ett stall. Min mor
far hade hästar när jag var
barn. Jag måste få gå och
hälsa på den där, säger en
dam och försvinner bort mot
en svart fyrfotad skönhet.
Positiva och nyfikna
Johan Edström tycker det
är roligt att öppna portarna
för Micasa Fastigheter.
– Det är trevligt och jag
hoppas vi kan fortsätta
med det framöver. Våra
gäster här idag är väldigt
positiva och nyfikna vilket
är roligt. Det är ett fint
tillfälle för oss att visa upp
vår verksamhet.
Efter
stallvisningen
serveras lunch i den stora
matsalen. Eric med hust
run Ingegerd från senior
boendet i Rågsved sam
manfattar dagen.
– Det är roligt att kom
ma ut och uppleva något
som vi inte skulle ta oss
för på egen hand. Musi
ken var dagens höjdpunkt.
Jag hade hoppats få syn på
några gamla lumparkom
pisar här, men jag har inte
sett till någon, säger Eric
och skrattar.
– Jag tycker det är kul
att få se det här. Musiken
var bäst. Jag är ju lite mili
tärisk av mig, det ska vara
ordning och reda. Fast nu
får jag nog skynda mig om
jag ska hinna med bussen
hem, säger en annan herre
och hastar iväg.
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Stockholms
första trygghetsboende
invigs
Stockholms första trygghetsboende, Skärholmens trygg
hetsboende, invigdes 30 juni, av äldreborgarråd Ewa
Samuelsson och Micasa Fastigheters vd, Anders Nord
strand. En samling glada pensionärer, personal från
det närliggande servicehuset samt medarbetare från
staden, Micasa Fastigheter, pressen och andra nyfikna
hade samlats på innergården vid huset som badade i
solsken.
Ewa Samuelsson höll ett kort tal och klippte sedan det
blå-gula bandet som sträckte sig framför entrén. Efter
invigningen bjöds det på tårtkalas på gården samtidigt
som det hölls öppet hus i trygghetsboendet. De intres
serade erbjöds visning av de två nyrenoverade lägenhe
terna som ställts i ordning, en enrumslägenhet och en
tvårumslägenhet.
I samband med invigningen överlämnades en tavla,
från stadsdelsdirektören Steinunn Å Håkansson på
plats och ett konstverk i form av en stor tränyckel in
stallerades inne i trygghetsboendets korridor på botten
våningen.

www.micasa.se
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Måsholmen först att
omvandlas till
trygghetsboende
Vid Skärholmens centrum ligger Micasa Fastigheters första trygghetsboende, Måsholmen.
Efter ett intensivt renoveringsarbete i samband med omvandlingen från servicehus
till trygghetsboende var det i juni dags för inflyttning. Vi träffar Marianne och Ingrid när
de precis flyttat tillbaka till sina nyrenoverade hem.
Trots att det bara gått
någon vecka sedan in
flyttningen ser Ingrids lä
genhet väldigt inbodd ut.
Fotografier och prydnads
saker står på sin plats och
tavlor hänger på väggar
na. Allt är skinande rent.
– Det har blivit fräscht
och fint nu efter renove
ringen. Jag gillar ordning
och reda och min dotter och
måg har hjälpt mig att stäl
la i ordning, säger Ingrid.
Skönt flytta hem
Hon är nöjd med upprust
ningen och att hon fått välja
tapeter själv. Lägenheten är
ljus och har balkong. I köket
finns nu både spisvakt, som
slår av spisen om något ko
kar över, och timer som går
till spisen, mikron och kaf
fekokaren.

Under tiden som renove
ringen pågått har de boen
de evakuerats till liknande
lägenheter i andra delar av
fastigheten. Ingrid menar
att evakueringen gått bra,
men att det är skönt att få
flytta in till sig igen.
Av de 40 personer som
bodde på servicehuset har
28 valt att flytta in i det nya
trygghetsboendet. De som
söker andra boenden kan
ha mer behov av vård och
hjälp än trygghetsboendet
erbjuder. Ett trygghetsbo
ende är vanliga hyresrätter
för personer fyllda 75 år. Det
ingår ingen vård i själva bo
endet. I huset finns däremot
en Micasavärd som arbetar
för att skapa trivsel och ge
menskap i huset.
I Mariannes lägenhet är
det fortfarande lite flyttrö

”Det har
blivit
fräscht
och fint
nu efter
renove
ringen.”

rigt. Hon väntar på hjälp
med att sätta upp tavlor.
Utanför lägenheten står
tomma
flyttkartonger
märkta NFB. Marianne
förklarar att en ung flytt
kille berättade vad det
betydde: ”Nu Försvinner
Bohaget”. Hon skrattar
förtjust.

Hon förklarar att lägen
heten blivit ljus och fin.
Köket är omgjort så det
känns mycket större med
nya skåp och bra handtag
som är enkla att greppa.
Även här finns spisvakt
och timer.
– Spisvakt är väldigt
bra. Vid ett tillfälle glöm
de jag något på spisen.
Det känns tryggt att den
nu stänger av sig själv om
olyckan skulle vara fram
me, säger Marianne.
Hållare för käpp
I badrummet är det hel
kaklat och massor av
finesser. Toaletten är
vägghängd med fällbara
handtag, den väggfasta
duschstolen är höj- och
sänkbar precis som hand
fatet. I duschen finns ett
rejält handtag på väggen

Om trygghetsboende
Hyresrätter med lokaler
för gemensamma akti
viteter, Micasavärd som
anordnar sociala aktivi
teter och arbetar för ge
menskap i huset. Dessut
om finns trygghetslarm
till varje lägenhet.
Lägenheterna är till
gängliga för den som är
75 år fyllda, skriven i

Stockholm och står i kö
hos Bostadsförmedling
en. Kötid går att tillgodo
räkna sig från 70 år.
Måsholmen trygghets
boende har 178 lägenhe
ter som blir inflyttnings
klara i etapper i takt med
att de olika huskroppar
na blir färdigrenoverade.

Renoveringarna i Måsholmen omfattar kök som fått nya skåp och bra handtag som är enkla att greppa. Här finns spisvakt och timer. Badrummen är helkaklade. Toaletterna är vägghängda med fällbara handtag och de väggfasta duschstolarna är höj- och sänkbara. Även korridorer och allmänna ytor har fått ett lyft.
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att greppa tag i och vid dörren
en liten hållare för käppen.
Bakom toaletten bryts det lju
sa kaklet av med en bred mörk
rand från golv till tak.
– Fonden bakom toaletten
är väldigt bra. Den gör att det
blir lätt att hitta fram för mig
som inte ser på ena ögat, säger
Marianne.
Micasavärd i Måsholmen
är Maj-Britt Adamsson. Hon
berättar att hon arbetat som
receptionist i servicehuset i 17
år och nu fortsätter som värd i
den nya boendeformen.
– Som Micasavärd ordnar
jag gemensamma aktiviteter
för hyresgästerna beroende på
vad de vill göra. Kanske kan
det bli bingo, tipspromenader,
fester med musikunderhåll
ning eller sy och stickaftnar
med kaffe.
Ingrid och Marianne tycker
det är trevligt med ordnade
aktiviteter, fast själva nöjer de
sig med att delta någon gång
ibland. Att vara med i ett triv

www.micasa.se
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Marianne och Ingrid när
de precis flyttat tillbaka till sina nyrenoverade hem.

Marianne uppskattar också
närheten till kommunikatio
ner även om hon inte utnyttjar
dem så ofta. Det var det lugna
läget som avgjorde när hon
valde att bo i Skärholmen.

selråd som arrangerar träffar
vill de inte.
– Jag vill inte binda upp mig
utan vara fri att göra vad jag
känner för. Jag har vänner och

familj runt om i stan och åker
gärna och hälsar på dem. Att
tunnelbanan ligger så nära är
väldigt bra för mig, säger Ingrid.

Muskelträning
viktigt i alla åldrar
På innergården vid fastigheten Filen 4, Hornstulls servicehus, finns sedan
en tid tillbaka träningsredskap i utemiljön, ett så kallat seniorgym.
Gymmet består av fem olika redskap med vilka man kan träna muskler
i framförallt armar och ben.

– Vi vet att ju äldre man blir
desto viktigare är det att trä
na sina muskler och vår tanke
med ett seniorgym är att sti
mulera till träning, säger An
ders Nordstrand, vd Micasa
Fastigheter. En stor vinning
med ett utomhusgym som det
ta är att det är enkelt och till
gängligt för alla.
– Man behöver inte passa
några tider eller tänka på
att ha med träningskort eller
speciella skor, det är bara att
gå hit precis som man är. Det
kan vara ett bra sätt att starta
eller avsluta sin promenad på,
fortsätter Anders.

I seniorgymmet finns bland
annat dubbla rader av led
stänger uppställda för dem
som behöver träna på att gå.
Det finns ett annat redskap
där två personer kan träna
armmuskler samtidigt i sit
tande ställning och en an
nan installation där hela fyra
personer samtidigt kan träna
armar i stående position. Den
som vill kan även träna benoch ryggmuskler med hjälp av
två ytterligare träningsred
skap.
Seniorgym finns även vid
fastigheten Kattrumpstullen
på Norrmalm.

Seniorgymmet
invigdes i slutet
av augusti i
samband med
innergårdens
invigning. Här
får träningsredskapen en
testomgång
under invigningen.

Lugnare område
Som Söderbo i hela sitt vuxna
liv tycker hon om folklivet,
men hon föredrar ett lite lug
nare område. Bänkarna vid
Hornstull menar hon att miss
brukarna alltid var först på.
Det problemet slipper hon här
ute. En annan fördel är över
nattningslägenheten i huset
som ska bli färdig under 2011.
–
Övernattningslägenhe
ten blir väldigt bra. Jag har ju
barn och barnbarn över hela
landet och de gillar inte att
sova på min obekväma soffa.
Snart kan de komma och hälsa
på och sova i egen lägenhet.

www.micasa.se

Micasa Fastigheter i stockholm AB • Årskrönika 2010

juni

25

God mat handlar om kreativitet
Kockar går och trampar bak
om scenen i Kungsträdgården.
Vita kockhattar vippar och
lika vita jackor med broderat
namn sitter som de ska. Efter
en veckas kockdueller har det
dragit ihop sig till final. Juryn
bänkar sig och finalkockarna
presenteras av konferencier
Staffan Ling: ”Erich Schaum
burger från Operakällaren
och Carina Brydling från
Marmite i Åre.”
Seniormatlådan arrangeras
av Micasa Fastigheter i sam
arbete med Smaka på Stock
holm och föreningen Werners
Vänner. Jurymedlem Ewa
Samuelsson, f d äldreborgar
råd i Stockholm samt styrelse
ordförande i Micasa Fastighe
ter, vill att tävlingen ska visa
att det går att hålla högsta
klass på seniormat utan att
det kostar för mycket.
Identifierbara råvaror
– Att laga bra mat för en bil
lig penning handlar om att
utnyttja råvarorna på ett bra
sätt. Ofta förklaras dålig mat
inom hemtjänsten med ned
dragningar i verksamheten,
men att laga god mat handlar
även om kreativitet.
Båda finalrätterna består av

lamm. Ett av kriterierna för
tävlingsrätterna är att äldre
ska känna igen råvarorna. Ca
rina bjuder på lammfärsbul
lar, vitkålschutney och kros
sad jordärtskocka. Erich lagar
stekta lammfärsbiffar med
färsk paprikasås och rösti, som
tillagas av potatis.
Fler kriterier för rätterna
är att de ska kunna frysas in
och att de får kosta max 16
kronor per portion vid tillag
ning av 250 portioner.
Juryn smakar omsorgsfullt
på rätterna. Efter överlägg
ning vinner Erich Schaum
burgers lammfärsbiffar. Moti
veringen lyder:
Mer kryddor
”En modern klassiker som har
förutsättningar att passa äld
re likväl som alla generatio
ner. Tålig matkomposition som
uppfyller tävlingens alla krite
rier. Rätten är en njutning för
smaklökarna och vacker att se
på. Den erbjuder en fantastisk
smakupplevelse.”
Erich Schaumburger är en
glad och överraskad vinnare.
Han förklarar att smak
lökarna blir sämre ju äldre vi
blir. Därför kryddar han mer
i mat åt seniorer samtidigt

Meriterade kockar
Kockarna som deltog i
Seniormatlådan 2010: Er
ich Schaumburger, Carina
Brydling, Tom Sjöstedt, Ro
land Persson, Ulrica Bryd
ling, Johan Andersson, Jür
gen Grossman och Lennart
Borrwall.
I juryn: Christina Möller,
f d provkökschef och heders
doktor vid Uppsala universi
tet, Boel Attehall, f d kostchef

Foto: Smaka på Stockholm/Peter Backman

Visst går det att hålla hög klass även på seniormat. Det
visade mästerkockarna som deltog i tävlingen Senior
matlådan under mat- och folkfesten Smaka på Stockholm
i Kungsträdgården i juni. Micasa Fastigheter var med
arrangör till tävlingen som ägde rum för andra året i rad.

och vice ordförande i förening
en Werners Vänner, Curt Pers
son förbundsordförande PRO,
Karl Erik Olsson förbundsord
förande SPF, Ewa Samuelsson
f d äldreborgarråd i Stock
holm och styrelseordförande i
Micasa Fastigheter, Bert Åke
Varg, skådespelare, pigg och
matglad senior samt Anders
Nordstrand vd Micasa Fastig
heter.

Erich Schaumburger var årets vinnare av Seniormatlådan, en återkommande
tävling bland landets bästa kockar om bästa seniormaten.

som han använder mindre
salt. Att hålla nere kostnaden
tycker han inte är en begräns
ning.
– Vi behöver inte så stor
köttmängd. Använd mindre
kött och mer goda grönsa
ker och potatis så får du en
billig bra måltid. Dessutom
mår vi bättre om vi inte äter
oss stoppmätta, säger Erich
Schaumburger.
Mycket tid vid spisen
Hur uppfattar då en nybliven
pensionär det här med maten
och måltiden? Lilian, som sitter
i publiken, är pensionär sedan
några månader. Hon menar att
omställningen vad gäller maten

är stor när du går från att jobba
till att bli pensionär.
– När jag jobbade åt jag all
tid lunch ute. Nu ska jag laga
tre mål om dagen själv. Det
blir mycket tid framför spisen
och att vara hemma. En utväg
är att äta något snabbt som
kanske inte är lika närings
riktigt. Sedan är det inget kul
att laga mat bara till sig själv.
Jag vill dela måltiden med nå
gon.
Har du fått inspiration
från Seniormatlådan idag?
– Ja, lamm brukar jag inte
laga till, och att ha timjan till
lammet hade jag aldrig kom
mit på. Det är roligt att pröva
något nytt.
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Sommarvikariat
en bra merit
För en studerande är ett sommarvikariat i bästa fall
en språngbräda ut i arbetslivet. Krister Cornell har i
tre år varit sommarvikarie i receptionen på Micasa
Fastigheter. En erfarenhet som gett honom både
social kompetens och yrkesvana.
Kristian Cornell pluggar till
samhällsplanerare på Stock
holms universitet. Jobbet som
sommarvikarie och inhoppare
i receptionen på Micasa Fast
igheter fick han via en kon
takt. Han trivs på Micasa och
värdesätter erfarenheten job
bet ger.
– Jag har utvecklat min
sociala kompetens, att möta
olika människor i olika situa
tioner. Över huvud taget har
det varit värdefullt för mig
att komma ut i arbetslivet och
jobba på ett riktigt jobb.
Att kunna hoppa in un
der terminerna vid behov ser
han som ett välkommet av

brott från studierna. Det blir
en förankring i livet utanför
universitetet. Han känner sig
väl bemött på Micasa Fastig
heter och lyfter fram den trev
liga sammanhållningen bland
medarbetarna.
– Alla hälsar alltid på var
andra och det finns alltid nå
gon att prata med. Den sociala
biten i jobbet är rolig. Det är
för att jag trivs och blir så väl
mottagen som jag kommit till
baka flera somrar.
Kristian Cornell är 23 år
och har pluggat i fem år. En
period jobbade han som tid
ningsutdelare av en gratistid
ning i Stockholm. Det var en

erfarenhet, men inte i linje
med vad han så småningom
vill arbeta med.
Vad för slags arbete som
hägrar när studierna är klara
är lite ovisst, men det skulle
kunna vara kommunalt med
något som ligger i linje med
Micasa Fastigheters verksam
het.
Som receptionist kvitterar
han ut nycklar åt förvaltarna,
svarar i telefon, tar emot besö
kare, sorterar post och tittar
till faxen.

– Att ha erfarenhet från Mi
casa Fastigheter, ett seriöst
företag som arbetar med ett
så viktigt område som bostä
der för äldre, tror jag är en god
merit inför framtiden, bästa
möjliga.
En bra förmån även som
marvikarier har, är tillgången
till Micasa Fastigheters gym.
Kristian Cornell går gärna
ner och tränar. Att slippa köpa
ett dyrt gymkort på ett trä
ningsställe ute på stan är top
pen för en student.

– Det är värdefullt för mig att komma ut i arbetslivet och jobba på ett riktigt
jobb, säger Kristian Cornell som ofta också vikarierar på Micasa Fastigheter.

400 nya
blomkrukor och
strikta regler
Närmare 400 nya blomkrukor
har under året placerats ut
och planterats med blommor
vid Micasas olika fastigheter.
Målet har varit att både kärl
och blommor ska vara enhet
liga. Tidigare år har det kun
nat se väldigt olika ut mellan
olika fastigheter. Det har till
och med kunnat se olika ut
på en och samma gård. En ny
och viktig del i det här stora
projektet handlar om att mar
kentreprenörerna som Micasa

Fastigheter har upphandlat,
enbart sköter om just dessa
krukor och kärl.
– Tidigare har det varit
svårt för markentreprenörer
na att veta vilka blomkrukor
som varit Micasa Fastigheters
egna och vilka som ställts dit
av hyresgäster eller verksam
heten, berättar Anita Priebe,
mark- och utemiljöansvarig
hos Micasa Fastigheter.
Utöver alla nya blomkärl och
krukor har under året ett blom

Blomprogrammet sträcker sig över tre åt.

program fastställts, som anger
vilka blommor som ska plante
ras vid olika tidpunkter på året.
Det nya blomprogrammet gäller
i tre år, 2010-2012 och här står

inte bara vilka olika blommor
som ska planteras under olika
årstider utan även hur de ska
planteras, exempelvis med vil
ken jord och gödsel.

www.micasa.se
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Alla typer av ytor är tydligt markerade
och kodade.

Samtliga markytor mäts upp
FAKTA
Under hösten 2009 påbörjade
Micasa Fastigheter ett projekt
för uppmätning av alla mark
ytor. Arbetet inleddes med att
mäta upp tre provfastigheter.
Under 2010 har 70 fastigheter

mätts in varav 45 är under
slutredigering. Det kvarstår 60
fastigheter att mäta vilket sker
under 2011. Arbetet är en lång
process men när ritningen fär
digställts har Micasa Fastig
heter ett gediget underlag vid
kommande upphandlingar av
markskötsel och snöröjning.
Underlaget är också värdefullt

då Micasa Fastigheter så små
ningom kommer att upphandla
arboristtjänster (trädvård).
Arbetet innebär att allt
mäts in, kodas rätt samt att
träden artbestäms.
När inventeringen är klar
markeras var snöröjningen
ska ske och alla nödutgångar/
brandgator märks ut. Där

Källsortering ger energivinster
FAKTA
Att källsortera innebär att
man sorterar ut allt som inte
får kastas i den vanliga sop
påsen. Genom att källsortera
minskas påverkan på klimatet
eftersom stora energivinster
görs när material återvinns.
Dessutom hindras spridning
av giftiga och miljöfarliga äm
nen. Idag är Sverige ett av de

bästa återvinningsländerna i
världen.
I Micasa Fastigheters be
stånd finns möjligheten till
källsortering i merparten av
flerbostadshusen. Ett källsor
teringsrum bör innehålla kärl
för följande material: glas, tid
ningar, pappersförpackningar
och wellpapp, plastförpack
ningar, metall, mindre el-av
fall och batterier. Flerbostads
husen har både regelbundna
tömningar på de kärl som
fylls upp fort samt tömningar

på avrop, exempelvis för bat
teriholk som inte fylls upp
så fort. Ett antal mindre
fastigheter saknar i dagslä
get helt eget källsorterings
rum.
Micasa Fastigheter har
tagit fram en ”Sorterings
guide” för att hjälpa hyres
gästerna att källstortera.
Sorteringsguiden kan be
ställas kostnadsfritt samt
går att ladda ner från Mi
casa Fastigheters webb
plats; www.micasa.se.

efter stäms ritningen av med
förvaltarna så att allt blir kor
rekt. Ritningen skickas sedan
till Cad Q för justering. En
slutgranskning av ritningen
görs sedan av markansvarig
på Micasa Fastigheter. Där
efter korrigeras småfel och
slutligen är markritningen
klar.
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Samlingslokalen används av borådet för många olika aktiviteter. Ibland blir det bara lite fika.

Gemenskap och glädje
grunden för boråden
Gemenskap är en hjärtefråga på Micasa Fastigheters
seniorboende. För att skapa trivsel på olika sätt har varje
boende ett eget Boråd, som aktivt jobbar för en trevlig
samvaro. Det kan handla om att lyfta fram vikten av ett
hej i hissen likväl som att arrangera olika träffar.
Margit Carlsson har un
der tre år varit ordförande
i Borådet på Riddarspor
rens seniorboende. Hon
förklarar att alla hyres
gäster egentligen ingår i
Borådet. Sedan arbetar
en styrelse på sju personer
mer aktivt med program
punkter och håller i stu
diebesök och uthyrningen
av övernattningslägenhe
ten.
– Vi bjuder in till eve
nemang av olika slag, se
dan väljer var och en hur
mycket de vill delta. På
helgerna har vi ”Söndags

”Att bo
så här
och ha
en social
gemen
skap i
huset
betyder
väldigt
mycket
för
många.”

öppet”. Då träffas vi i sam
lingssalen och lyssnar på
musik, eller någon av oss
kanske sjunger. Vi kan
ha filmvisning eller bjuda
in någon gästartist, säger
Margit Carlsson.
Hon förklarar att de ti
digt valde att koncentrera
sig på de boende som har
svårt att komma iväg på
saker själva.
– Att bo så här och ha en
social gemenskap i huset
betyder väldigt mycket för
många. Jämfört med att bo
i ett vanligt hyreshus där
det är betydligt mer ano

nymt, ger det trygghet och
ett socialt sammanhang.
Järngänget på träffar
na är ett tjugotal perso
ner. Berättarglädjen tittar
fram och samtalen kom
mer naturligt. Efter fil
men ”Swing it Magistern”
med Alice Babs, flödade
historierna om möten med
skådespelerskan och and
ra anekdoter.
Ser fram emot Nyman
Margit Carlsson gissar
att inspelningen av revyn
med Hasse och Tage som
snart ska visas, där även
Lena Nyman och Monica
Zetterlund är med, också
kommer att bli en källa
till glädje och historier.
Det hela började egent
ligen med ”Skivor till
kaffet”. Margit Carlsson
plockade med sin gamla

78-varvade resegrammo
fon, och spelade skivor som
avnjöts till kaffe med dopp.
Till jul och vår ordnas
med fest i restaurangen
som ligger i samma hus.
Då är det fler från hela hu
set som kommer. Ofta står
elever från Södra Latin
eller någon annan musik
skola för underhållningen.
Det är populärt. Eleverna
brukar slå sig ner och pra
ta efter konserten och det
uppskattar de äldre, att få
träffa yngre människor.
Borådet visar också runt
vid studiebesök och jour
nalistbesök. I våras under
den stora europeiska kon
ferensen kring äldrefrågor
som Micasa Fastigheter
arrangerade med EAHSA,
kom en delegation till Rid
darsporren. Borådet ord
nade med en fiolspelande
hyresgäst som överrask
ning för de utländska besö
karna, vilket uppskattades
med förtjusning.
Alla välkomna
Margit Carlsson menar att
det bara finns fördelar med
Borådets aktiviteter. Hon
poängterar att alla i hu
set ska känna sig som en i
gänget, välkomna att vara
med och att komma med
förslag på programpunkter.
– Medlemmarna i Borå
dets styrelse ska vara pre
cis som vem som helst av
de boende och inte sitta på
några höga hästar. I bör
jan var det lite svårt att få
styrelsemedlemmar, kan
ske på grund av ovana vid
styrelsearbete. Men sedan
har det fungerat bra.
När Margit Carlsson
2011 lämnar över ordfö
randeklubban till sin ef
terträdare är hon trygg
med att den hamnar i goda
händer. Själv ser hon fram
emot att engagera sig i för
eningar utanför boendet,
som Taubesällskapet och
Strindbergssällskapet, för
att få lite nya intryck.
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Hyresgästens önskemål
fokus på husmöten
Varje förvaltare gör på sitt sätt och fastigheterna
har olika förutsättningar men grunden är densamma
– husmöten ska handla om inre och yttre underhåll.
– Vi vill ha högt i tak. Alla
ska få säga sitt. Därför är det
viktigt att de chefer som är
på husmötena vidarebeford
rar informationen ut till sina
hyresgäster och tar med syn
punkter tillbaka till oss, säger
Jörgen Häfker, fastighetsför
valtare hos Micasa Fastighe
ter.
– Vi vill finnas till för våra
hyresgäster, därför håller vi
regelbundet husmöten, säger
Jörgen Häfker.
Hyresgäster i det här fallet
betyder lokalhyresgäster och
representanter för verksam
heterna, i de flesta fall enhets
chefer.

Någon kanske saknar förråd eller
någonstans att ställa cykeln.

Synpunkterna som hyres
gästerna framför bildar ofta
underlag för nästa års plane
ring och budget och Micasa
Fastigheter rapporterar om
vad som är planerat att utfö
ras i respektive fastighet.
– Sedan hoppas vi att de i
sin tur tar upp fastighetsfrå
gor på personalmöten och i
kontakten med de boende så
att alla får en chans att ha
synpunkter eller får höra den
senaste informationen.
Övergripande saker
Husmöten äger rum minst en
gång per år, i de större fast
igheterna två gånger per år.
Där behandlas boende-, triv
sel- och förvaltningsfrågor.
Mötena handlar inte om van
liga felanmälningar utan om
återkommande fel och stora,
övergripande saker.
– Det är verkligen ett vitt
spektrum av frågor som vi tar
upp. Vi informerar om plane
rat underhåll, vi tar upp till
gänglighet, trygghet, ekonomi,
vem som ska göra vad när nå
got går sönder, kvalitet, städ
ning, ventilation, elrevision,
lås, skyltning, utemiljö och
störningsfrågor, säger Jörgen.
Hyresgäster
– Ramavtalet mellan Micasa
Fastigheter och staden har en
ansvarsfördelningslista som
visar vem som ska underhålla
vad och hos de privata vårdgi
varna är det lokalhyresavtalet
som reglerar detta.
Många gånger är det också
rena uthyrningsfrågor – hy
resgäster vill säga upp vissa
utrymmen, andra vill ha stör

Vi vill finnas till för våra hyresgäster, därför håller vi regelbundet husmöten,
säger Jörgen Häfker, fastighetsförvaltare vid Micasa Fastigheter

re, någon kanske saknar för
råd eller någonstans att ställa
cykeln.
– De allra flesta frågorna
löser vi direkt på mötet men
en del måste återkopplas se
nare. Jag tittar alltid igenom
minnesanteckningar från för
ra mötet för att se om något
kvarstår.

En stående och mycket vik
tig punkt är brandfrågor där
Micasa Fastigheter är ytterst
ansvarigt. Det systematiska
brandskyddsarbetet i de loka
ler som de förhyr ska drivas av
verksamheterna. Jörgen ser
till att det arbetet sköts och
att verksamheterna lämnar in
det rapporter som krävs.
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Supertoaletter från
Japan på Micasas kontor
På Micasa Fastigheters kontor har två moderna japanska
toaletter, även kallade supertoaletter installerats, i två av de
tre tillgänglighetsanpassade badrummen.

Två japanska toaletter har installerats för testning i
Micasa Fastigheters lokaler.

En japansk toalett är en
mycket avancerad anord
ning med en samling au
tomatiserade funktioner
som tvättar och torkar
rent efter utfört behov.
– Micasa Fastigheter
ska ligga i framkant vad
gäller teknik och därför
måste vi först själva pro
va ut en japansk toalett,
innan vi kan sätta in den i
hos våra hyresgäster och i
våra fastigheter, säger An
ders Nordstrand, VD på
Micasa Fastigheter.
Trots att toalettstolen
vid en första anblick lik

nar en i västvärlden tradi
tionell toalett finns en rad
olika tekniska funktioner.
Exempel på dessa är auto
matisk uppfällning av toa
lettlocket, toalettsitsvär
mare, massagefunktion,
reglerbar
vattenstråle,
varmluftstork,
trådlös
kontrollpanel och automa
tisk spolning. Funktioner
na finns tillgängliga via
en fjärrkontroll eller kon
trollpanel som antingen
är fäst i ena sidan av toa
lettstolen eller på en vägg i
närheten. Fjärrkontrollen
använder sig av trådlös

Rågsveds hälsoträdgårdar invigda
Den 24 augusti invigdes hälsoträdgården i Rågsveds
servicehus av äldreborgarrådet Ewa Samuelsson (kd)
och stadsdelsnämndens ordförande
Andreas Sturesson (kd).
Rågsveds hälsoträdgård består
av två trädgårdar, var och en
med specifik karaktär, belägna
på första våningens terrasser i
Rågsveds servicehus.
Tillsammans bildar de en
hälsoträdgård där både mil
jöns och aktiviteternas hälso
effekter möjliggörs. Det ger de
boende på servicehuset en unik
möjlighet till utevistelse. Till
gänglighet, sinnes- och min
nesstimulans är grundvillkor i
formgivningen av trädgården.
Växtsammansättningen för
tydligar årstidsväxlingarna för

personer med kognitiva ned
sättningar. Gångytorna, oav
sett beläggning, är i det när
maste plana för att underlätta
framkomligheten för rullstols
burna. Olika material används
för att erbjuda ett varierande
underlag för balansträning.
Terrassernas
ombyggnad
till hälsoträdgård har skett
genom ett samarbetsprojekt
mellan Enskede-Årsta-Vantörs
stadsdelsförvaltning och fast
ighetsägaren Micasa Fastighe
ter i Stockholm AB under åren
2007 till 2010.

En oas att andas ut i.

överföring till toalettsto
len.
En stor fördel med den
japanska toaletten är att
den främjar integriteten
hos brukaren.
– I framtiden behöver
kanske inte personalen
vara närvarande vid en
vårdtagares toalettbesök
för att tvätta och torka
rent, menar Anders.
– Den japanska toalet
ten möjliggör för brukaren
att själv styra och kontrol
lera den intima skötseln
på egen hand, så som det
ska vara, avslutar han.
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Ris och ros från hyresgäster
Under våren 2010 genomfördes en hyresgästundersökning
bland seniorboende, vanliga hyresgäster samt lokalhyresgäster. Kunder i form av stadsdelsförvaltningar och privata
vårdgivare fick också säga sitt. Svarsprocenten var
61,1 procent för bostadshyresgäster, 37,6 för lokalhyres
gäster procent samt 32,1 procent för kunder. Totalt svarade
719 personer på undersökningen.
Bland bostadshyresgäster
na är trivseln fortsatt hög.
90,0 procent uppgav att de
trivs i kvarteret/bostads
området och 94,5 procent
trivs med sin lägenhet vil
ket är samma resultat som
vid förra årets mätning.
Trivseln i trappuppgången
har ökat från 81,6 procent
nöjda hyresgäster till 84,8
procent. 88,8 procent trivs
med Micasa Fastigheter
som hyresvärd.
Micasa Fastigheter får
mycket höga betyg över lag
för informationen till hy
resgästerna. Ca 90 procent
är ganska eller mycket
nöjda med hemsidan, tid
ningen ”Trivsel” samt Hy
resbladet. Informationen
om vad som händer i områ
det har fått ett bättre betyg
än förra året; 63,1 procent
har angett att de är nöj

da. Informationen om vad
som händer i fastigheten
och Micasas information i
trapphuset ligger kvar på
samma nivå som tidigare,
72,2 respektive 82,4 pro
cent nöjda hyresgäster.
Att få kontakt med Mi
casa fungerar bra. 89,0
procent är nöjda med be
sökstiderna och 88,0 pro
cent tycker att det funge
rar bra att nå Micasa per
telefon. På frågan hur kon
takten med Micasa funge
rar i stort svarade 84,1
procent av hyresgästerna
att de är mycket eller gan
ska nöjda.
Högt betyg
för felanmälan
Bemötandet från felan
mälan och fastighetsskö
tare/reparatör får även i
år mycket bra betyg, 94,1

”Lokalhyresgästernas
trivsel
har ökat
under
året.”

procent respektive 95,6
procent nöjda hyresgäster.
Städningen av trapphu
set har blivit bättre. 79,6
procent har i år angett att
de är nöjda med denna.
52,4 procent har angett
att städningen av grov
soprum/miljöstuga funge
rat bra vilket är 10 pro
centenheter sämre sedan
förra mätningen. Störst
försämring har skett på
frågan om snöröjning och
sandning vintertid. Vid
förra årets mätning an
gav 80,2 procent att de
var nöjda, i år har bara
48,3 procent tyckt att det
fungerat bra.
Ökad trivsel
Micasa Fastigheter har i
årets undersökning fått
sämre resultat överlag för
de frågor som rör den fel
avhjälpande servicen.
Lokalhyresgästernas
trivsel har ökat under året.
Trivseln med Micasa har
ökat från 78,6 till 90,0 pro
cent och trivseln i fastig
heten har ökat från 78,8
till 92,3 procent. Trivseln
i lokalerna samt trivseln

Andel hyresgäster, seniorhyresgäster och
studenter som under 2010 anser att olika
faktorer/funktioner fungerar mycket bra,
ganska bra, eller inte så bra respektive dåligt.

i stadsdelen/området har
också ökat och har i år
fått 92,9 respektive 97,5
procent nöjda hyresgäster.
Micasa har fått sämre
betyg i år vad gäller kon
takten. Bara 78,9 procent
vet vart de ska vända sig.
Även att komma fram på
telefon har fått sämre re
sultat, i år är det bara 78,4
procent som är nöjda jäm
fört med 100 procent i fjol.
Något som har blivit
bättre under året är att få
förståelse för synpunkter,
att få åtgärder vidtagna
till följd av synpunkter
samt hur medarbetarna
har hållit sina löften. 82,4,
75,0 och 77,4 procent har
här angett att de är nöjda.
Möjligheterna till käll
sortering har blivit bättre
under året tycker 66,7 pro
cent av lokalhyresgäster
na. Det är en ökning med
nio procentenheter jämfört
med förra årets mätning.
Även i år är det många
lokalhyresgäster som tyck
er att det är svårt att få
fel reparerade inom rimlig
tid, få reda på vem som ska
rätta till felet och att sedan
få en bekräftelse på att ar
betet är slutfört.
God personlig kontakt
100 procent av dem som
svarat på enkäten anger
att de kan tänka sig att
rekommendera Micasa till
någon annan samt skulle
välja Micasa Fastigheter i
första hand om de skulle
behöva byta lokal. 96,4
procent uppger att de har
talat väl om bolaget – en
stor ökning från förra
årets 63,1 procent. 86,1
procent upplever att Mica
sa Fastigheter är mån om
dem som lokalhyresgäst.
Det har fungerat bra för
kunderna att ta kontakt
personligen, att komma
fram på telefon samt att få
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Illustration: Tommy Støkkel

Färg och form för
alla åldrar
Så här går det till när konstutsmyckningen i fastigheterna går från tanke till realitet.
Det första man tänker på när
man börjar jobba med konst
för en offentlig miljö är: Vilka
ska bo i huset? Vilka kommer
att se konsten varje dag? Näs
ta tanke infinner sig nästan
lika omedelbart: Hur ser plat
sens förutsättningar ut? Vad
är det för byggnad? Vilka rum
är det möjligt att arbeta i? Och
så småningom: Finns annan
konst i närheten som kan på
verka hur konsten på just den
här platsen tas emot?
När Micasa Fastigheter och
Stockholm Konst tillsammans
började planera för konsten i
det blivande trygghetsboende
Väduren fanns några svar:
Huset skulle befolkas såväl av
små barn som av riktigt gam
la. Utanför huset skulle det bli
en park med ett offentligt ljud
konstverk.

som kunde tilltala både unga
och gamla, och stimulera
öga, tankelek och fantasi. En
konstnär med förmåga att
aktivera både intellekt och
fantasi, och med förmåga
att genom sin konst binda
samman och bidra till orien
terbarheten genom ett lång
sträckt rum – utan att kon
kurrera med den konst som
redan planerats för platsen.

Konstnär med fantasi
Byggnaden hade en lång kor
ridor genom hela bottenvå
ningen, med entrén till en
förskola på ena sidan, entrén
till trygghetsboendet på den
andra och däremellan ett an
tal trappor som överbryggare
nivåskillnader jämte utblickar
och öppningar mot delvis slut
na uterum.
Ambitionen var alltså att
hitta en konstnär med ett
formspråk och uttryckssätt

Förnuft och känsla
Tommy Støkkel (f 1972) heter
konstnären som kommer att
skapa den offentliga konsten
i Vädurens trygghetsboende.
Att valet föll på just honom
beror bland annat på att han
arbetar med form och färg
som kan tilltala både unga
och gamla – som stimulerar
både förnuft och känsla.
Eftersom Väduren är en
komplex och stor byggnad
var det här också extra an
geläget att hitta en konstnär
som med sin konst förmår
binda samman och bidra till
orienterbarheten genom ett
långsträckt rum.
Konstnären kommer för
enklat att göra en origi
nalskulptur i flera olika ma
terial på en av gårdarna som
han sedan förändrar. Några
av materialen – de evigt håll
bara som sten och brons – får

tag i rätt person. Att få svar på
frågor har blivit lite sämre se
dan förra mätningen, 72,4 pro
cent anger att det fungerar bra
i dagsläget jämfört med 82,1
procent förra året. Att få svar
på brev/e-post anser 84,4 pro
cent fungerar bra, en liten ök
ning sedan tidigare mätning.
Bemötandet är de allra fles
ta nöjda med; 95,9 procent har

kryssat i att de är ganska eller
mycket nöjda.
Informationen från Micasa
Fastigheter till kunderna har
överlag upplevts som sämre i
år. Den löpande informationen
till verksamheten har tappat
elva procentenheter och den
löpande informationen till för
valtningen har tappat 12 pro
centenheter. De ligger i dags

Tommy Støkkel är konstnären bakom den kommande konsten i Vädurens
trygghetsboende. Här är en tidig skiss.

stå kvar. Andra – de förgäng
liga som papp och kartong –
plockas bort. Men minnet av
dem består. Varje förändring
ger som resultat en ny skulp
tur, och varje sådan fotografe
ras av konstnären. När konst
verket slutligen är klart består
det alltså av flera delar: skulp
turen på gården, fotografierna
av hur den såg ut innan den
blev ”klar”, ett kabinettskåp

där materialen som plockats
bort exponeras och dessutom
en film som visar hur arbetet
gått till. Den som vill och för
mår kan på så sätt följa konst
verkets hela liv, från födelse
till evigt minne. Men varje del
är självständig – en individ
om man så vill. Också sådana
möten, med det lilla i det sto
ra, kan som bekant beröra oss
människor starkt.

läget på 80,3 respektive 78,4
procent nöjda kunder. 92,7
procent är nöjda med informa
tionen på Micasas hemsida.
73,7 procent av kunderna
anser att de allmänna loka
lerna upplevs som attraktiva.
Detta är en liten förbättring
jämfört med förra året.
Trivseln med Micasa har
under året blivit sämre, 86,9

procent anger att de är nöjda,
9 procentenheter sämre än
vid förra mätningen. Även
frågan om de kan tänka sig
att rekommendera Micasa för
andra har fått ett sämre resul
tat; 79,7 procent skulle i dags
läget kunna göra det jämfört
med 91,5 procent i fjol. 85,3
procent har under året talat
väl om Micasa.
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Stort intresse för nya
trygghetsboendet Väduren
Det är inflyttning i det nya trygghetsboendet först
efter nyår 2012. Trots det kom under några hösthelger över 500 personer till den visningslägenhet som
Micasa Fastigheter iordningställt mitt i den annars
betongkala, helt utrivna, fastigheten Väduren 16, Roslagsgatan 20 i Vasastaden.

Många frågor
På plats under september
fanns representanter från Mi
casa Fastigheter samt två re
presentanter från Stockholm
stads bostadsförmedling.
– Det har varit många frå
gor, säger Anita Brewitz och
Rajna Lastro från Stockholms
stads bostadsförmedling som
kommer att ansvara för själva
uthyrningen av lägenheterna.
Micasa Fastigheter ansva
rade för visning av lägenheten
i det framtida trygghetsbo
endet och Stiftelsen Röda
korshemmet har ansvarat för
visning av lägenheten i det
blivande vård- och omsorgsbo
endet.
Totalt guidades 540 besöka
re runt i lägenheterna under
åtta olika helgdagar. I sam
band med att uthyrningen
startar våren 2011 planeras
en ny visning av lägenheterna.
Trygghetsboendet har god

tillgänglighet och lägenhe
terna finns genomgående nya
golv i ekparkett utan trösklar,
väggar i ljusa kulörer, gott om
förvaringsmöjligheter och ett
vägguttag placerat i midjehöjd
i varje rum. Köket är välut
rustat och har bland annat en

i en avvikande kulör. I bad
rummet finns bland annat ett
väggskåp, ett höj- och sänk
bart handfat och en väggmon
terad wc-stol vilket underlät
tar vid städning. I badrummet
finns också framdragning
av el och vatten för eventuell
tvättmaskin och torktumlare.
Standarden i visningslä
genheten är densamma som i
övriga lägenheter i trygghets
boendet. De flesta lägenheter
har minst en balkong, ibland
två. Några av lägenheterna
har en stor terrass.

Foton: Jenny Sandgren

– Det har varit ett stort in
tresse för visningarna, säger
Inger Svanteson, uthyrnings
chef vid Micasa Fastigheter.
–Jag tror också att nyfiken
heten är stor på vad ett trygg
hetsboende egentligen inne
bär. Det är ju helt nytt.
Tre timmar varje helg
dag under september månad
hölls det öppet hus i Väduren
för allmänheten och alla be
sökare erbjöds visningar av
trygghetslägenheten. En ut
ställning gav ytterligare in
formation om byggprojektet,
markplaner, tidplaner, för
medling, tillval och mycket
annat.

spis med häll, frys dolt i köks
skåp och är förberett för en
eventuell diskmaskin. Ett an
norlunda inslag är att kylskå
pet är i form av ett utdragbart
skåp under arbetsbänken. Det
gör att det både blir lätt att få
en överblick av de varor man
har samt att de blir mer lät�
tillgängliga även för en person
i rullstol.
Det tillgänglighetsanpas
sade badrummet är stort och
helt nyrenoverat. Inredning
och väggar går i vitt, men gol
vet och en fondvägg har gjorts

Bofaktablad

Lägenheterna i Vädurens trygghetsboende har genomgående nya
golv i ekparkett utan trösklar, väggar i ljusa kulörer, gott om förvaringsmöjligheter och ett vägguttag placerat i midjehöjd i varje rum.

Ett så kallat bofaktablad
har tagits fram för Trygg
hetsboendet. I bofaktabla
det kan man se alla de olika
lägenhetstypernas planlös
ning, area, läge i huset och
beräknade hyresnivå. Fol
dern var mycket uppskat
tad av de besökare som var
på plats vid visningarna
och öppet hus. Bofaktablad
för trygghetsboendet finns
att ladda hem från Micasa
Fastigheters
webbplats;
www.micasa.se/vaduren.
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Färger inspirerar
nederländska besökare
Det är inte bara svenska studiebesök som kommer till Micasa Fastigheter, även
om de utgör majoriteten. Under 2010 kom även ett antal utländska studiebesök,
bland annat från Frankrike, Holland, Japan, Australien och Spanien.
heters visningslägenhet. Den
finns i nära anslutning till Mi
casa Fastigheters kontor. Ib

Foto: Kees de zeeuw

Det som de allra flesta studie
besök har gemensamt är att
de vill besöka Micasa Fastig

En företagspresentation och kaffe med bullar inleder studiebesöket.

land fortsätter studiebesöken
vidare till olika typer av boen
den. Det är oftast seniorboen
den som är mest intressanta.
25 personer från ett an
tal större företag i branschen
från Nederländerna fick både
presentation, visning och fika.
– Det är inte så stora skill
nader mellan Nederländerna
och Sverige, säger en av de få
kvinnliga deltagarna. Fram
förallt har vi samma problem
med ensamhet.
En presentation om Micasa
Fastigheter som bolag och de
visioner som styr arbetet före
går en kort filmvisning.

76 bidrag
i hyresgästtävling
75 utbildade hästar behövs för
högvaktstjänsten och sex ung
hästar nyrekryteras varje år
för utbildning på Strömsholm.
Hästarna tar examen i sep
tember och lämnas därefter
över till Beridna Högvakten
varpå de flyttas till Kavalleri
kasernen i Stockholm.
Den häst som Micasas hy
resgäster haft möjlighet att
namnge hette tidigare Hellas
och föddes 2004. Hellas är av
rasen svenskt varmblod, va
lack och har färgen fux (röd).
Den Beridna Högvakten be
stämde i ett tidigt skede att
alla hästar som är födda 2004

Foto: Ingelea BJurenborg

I samarbete med Beridna Högvakten har Micasas
hyresgäster under året haft chansen att namnge en
av de hästar som varje år utbildas vid ridskolan i
Strömsholm.

Anders Nordstrand överlämnar
Storm till Olof Karlander, Beridna
högvakten.

ska ”döpas om” till ett namn
som börjar med bokstaven S.
Namnförslagen strömmade
i överraskande stor ström in
från flera av Micasa Fastighe
ters hyresgäster och vid slut
räkningen landade antalet
förslag på 76! Juryn* röstade
fram Storm som det vinnan
de namnet. Två hyresgäster
hade inkommit med samma
namnförslag och fick därför
dela på förstapriset som be
stod av blomstercheckar samt
en inbjudan att åka med till
ceremonin på Strömsholm den
5 september och vara med på
överlämnandet av hästarna.
*Juryn bestod av lednings
gruppen på Micasa Fastigheter
samt en representant från Be
ridna högvakten.

Efter filmens slut följer en
guidning i själva visningsläge
heten, där besökarna själva får
se och uppleva de olika tekniska
funktioner som finns lägenheten.
Studiebesöket avslutas med
ett besök på seniorboendet Rid
darsporren, Norrmalm, där
gruppen fick ta del av sam
lingslokal och gästlägenhet.
– Det var väldigt inspire
rande att se hur ni använder
färger i fastigheterna t ex för
att särskilja olika vånings
plan. Vi måste börja tänka
på hur vi ska kunna använda
färger, säger Marcel de Haas,
en av deltagarna som fortsät
ter att hålla kontakt efter stu
diebesöket.

Studiebesök 2010
Under 2010 har Micasa
Fastigheter tagit emot 28
studiebesök med samman
lagt över
200 deltagare från olika
regioner i Sverige och från
tiotalet länder i världen.

25 seniorhyres
gäster till
Strömsholm
Förutom en av vinnarna av
namntävlingen, Chris Egnell,
som fick en egen VIP-resa, del
tog 25 seniorhyresgäster vid
hästöverlämningen i Ströms
holm. Det blev först lunch
på bussen och sedan fika vid
hoppbanan.
– Det är fantastiskt för oss
att få komma med på sådana
här utflykter. Busschauffören
åkte litet vilse men det gjorde
ingenting för vi hade så trev
ligt i bussen, säger Birgitte
Handrich som bor på Riddar
sporrens seniorboende.
– Det var roligt att se ”vår”
häst också. Storm är en yster
och pigg häst, det kunde man
se på långt håll.
Efter uppvisningar och
marschmusik återvände grup
pen till Stockholm och varda
gen.
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Kunniga besökare
på anhörigdagen
Den nionde oktober var det dags för årets Anhörighetsdag i Prinsens galleri i Stockholms stadshus. En
dag för anhöriga till dem som drabbats av demenssjukdom. Micasa Fastigheter var på plats och dagen
bjöd på många samtal med allt från anhöriga, intresserade och boende.
Över tusen människor kom
för att lyssna på seminarier,
ta del av utställarnas infor
mation och för att uppmärk
samma den viktiga rollen de
anhöriga har i omsorgsarbe
tet. Isabell Jonasson var en av
dem som stod i Micasa Fastig
heters monter. Hon berättar
att intresset för seniorboen
den och trygghetsboenden var
stort.
– Under hela dagen kom det
många som visade intresse för
Micasas bostäder. De anhöri

ga var ovanligt pålästa och de
flesta var väl insatta i vad Mi
casa Fastigheter är för något.
Det var väldigt många som re
dan på förhand hade bestämt
sig för att komma till vår mon
ter för att prata om olika boen
deformer och ställa frågor om
vad Micasa Fastigheter har
för planer i framtiden, säger
Isabell Jonasson.
De allra flesta besökare var
anhöriga som ville ha infor
mation om hur man går till
väga för att ställa sig i kö till

Micasas lägenheter,
om det fanns någon
åldersgräns för att
få ett boende och för
att ta reda på vad
skillnaden är mellan
senior- och trygg
hetsboende. Många
kom för att hämta
broschyrer om de
nya trygghetsboen
dena för att ta med
sig hem och visa för
släkt och vänner.
Det kom även många som
ville prata om beslutet om par
boendegaranti i Stockholm.
Flera av dem som besökte
montern var intresserade av
att höra vad det innebar, vil
ka möjligheter det finns att få
ett sådant boende och vilka
som kommer att vara Micasa

Kännedomen om
Micasa 30 procent
Kännedomen bland
Stockholms stads invånare om Micasa Fastigheters logotyp har ökat
med nio procent sedan
förra året och med 21
procent sedan mätningarna började 2006.
– Vi arbetar konsekvent med
att öka kännedomen om vårt
varumärke. Det skapar trygg
het hos våra hyresgäster och
deras anhöriga när de kän
ner till bolaget, säger An
ders Nordstrand, vd, Micasa
Fastigheter.
Stockholmsbussen är en
enkätundersökning
bland

stockholmare över 18 år. I
Stockholmsbuss 15, som ge
nomfördes under hösten 2010,
deltog 600 slumpmässigt ut
valda stockholmare 18 år el
ler äldre ur kommunens invå

nardatabas. Av dessa svarar
30 procent att de känner igen
Micasa Fastigheters logotyp.
Detta är en signifikant ökning
jämfört med 2009 då 21 pro
cent svarade att de kände igen

En tredjedel av Stockholmarna känner till Micasa Fastigheter trots att bolaget
bara haft sitt namn i fem år.

Fastigheters samarbetspart
ners i projektet.
– Anhörigdagen bjöd på
många samtal om Micasa
Fastigheters verksamhet med
allt från anhöriga, intresse
rade och dem som redan är
hyresgäster, säger Isabell Jo
nasson.

logotypen. Logotypens uppåt
gående trend håller alltså i sig.
Skillnaderna mellan olika kön
och åldersgrupper vad gäller
kännedomen om logotypen är
relativt små. En viss skillnad
mellan bostadsområden finns
dock och precis som i förra un
dersökningen är kännedomen
högre bland personer som bor
i den inre staden.
Svema
Varumärkesbaro
meter som Micasa Fastighe
ter deltar i varje år bekräf
tar den uppåtgående trenden.
Undersökningen
genomförs
i tidningen Metro. I Svemas
undersökning uppger 33,2
procent att de känner igen lo
gotypen medan 26,9 procent
känner igen logotypen och
uppger branschtillhörighet. I
Swemas undersökning känner
betydligt fler kvinnor än män
till Micasa Fastigheter och
kännedomen är störst bland
dem som är över 55 år.
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Cirka 8 000 människor besökte seniormässan 2010.

Stort intresse för
seniorboende
på seniormässa
När seniormässan slog upp portarna vimlade
Stockholmsmässan av besökare. De allra flesta
55 plus. Här varvas viktig information med lättsam
underhållning i fyra temaområden – hälsa & hobby,
hem & hushåll, resor & turism samt tjänster & juridik.
I Micasa Fastigheters monter
märks ett stort intresse för
boende på ålderns höst. Besö
karna undrar över seniorboen
den och trygghetsboenden och
hur de gör för att komma över
en lägenhet. Många är pålästa
och vill veta hur lång kötiden
hos Bostadsförmedlingen är.
För andra är det en nyhet att
lägenheterna förmedlas ge
nom Bostadsförmedlingen.
– Att kunna bo i en vanlig

hyreslägenhet i samma hus
som andra äldre lockar mig.
Då finns det förmodligen all
tid någon hemma att umgås
med, säger en dam.
Hyresrätt attraktivt
Ett boende som är anpassat
till äldre utan att vara ett
vårdhem lockar många. Det
kan vara ett bra alternativ till
en vanlig hyresrätt när villan
ska säljas. Att var och en själv

måste se över sitt boende och
styra upp vart de vill bo är
många medvetna om.
– Det är dags att titta på al
ternativ nu, då är vi redo när
dagen för något mindre kom
mer, säger ett gift par.
Förutom
fastighetsbolag
märks reseföretag, vårdgivare
och banker bland utställarna.
Personer över 55 år räknas
idag som en köpstark grupp.
Det är inte utan att det märks
bland utställarna.
Från scenerna varvas opera
med spelmansmusik och gam
mal populärmusik. Lill-Babs och
Ann Louise Hansson är populära
dragplåster, likväl som Alexand
ra Charles som pratar om hur vi
kan skapa livsglädje bland annat.

Catwalken öppnas för mo
devisning två gånger om da
gen för dom som vill ha in
spiration
till
garderoben.
Bukowskis har fri värdering
av antikviteter. Lässugna kan
få tips under litteraturstun
derna som hålls. Dessutom
är det utlottning av resor och
fotoutställning och mycket an
nat. Schemat är fullspäckat
och besökarna har fullt upp
att hinna runt på allt.
– Skönt att det finns caféer
här för nu måste benen vila,
säger en äldre man.

Senior 2010
Senior är Sveriges största
mässa för aktiva äldre.
Årets Senior ägde rum 29
september till 1 oktober,
och hölls för första gången
på Stockholmsmässan. Ti
digare var den på Globen.
Drygt 8 186 besökare hit
tade dit under de tre mäss
dagarna.
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Glädje över återflytt till
renoverat Bandhagshem
I maj 2011 går flytten tillbaka till Bandhagshemmet på Skeppstavägen från de tillfälliga lokalerna i Enskededalen. Sedan 2009 har de boende varit evakuerade för
att den slitna fastigheten från 1965 ska få ett välbehövligt lyft. Christina Wiklander, som är verksamhetschef, är mycket entusiastisk.
– Det är verkligen ett storverk
som har gjorts med lokalerna.
En totalrenovering. VVS, el, yt
skikt, dörrar och fönster. Dess
utom har hissar satts in, vil
ket gör det möjligt att ta emot
funktionshindrade. Det har
inte varit möjligt tidigare.
På Bandhagshemmet finns
65 platser för hemlösa kvin
nor och män med beroendepro
blem och/eller psykiska funk
tionshinder. I första hand är
det personer från Stockholms
stadsdelar som kommer hit,
men när det är möjligt är även
hemlösa från kranskommuner
na välkomna.
Stannar 6 månader
– Hit kommer man med alla
sina ägodelar i en plastpåse.
Vi ger ett eget rum, mat på
fasta tider och en hjälp på vä
gen till eget boende. De flesta

stannar här sex till sju må
nader, men ibland kan det bli
upp till ett år, berättar Chris
tina Wiklander.
Grannarna är positiva och
det har aldrig varit några pro
blem i mötet med Bandhags
hemmets verksamhet.
Duscharna är kanske den
tydligaste förändringen för de
boende. Efter ombyggnaden
finns duschmöjlighet på var
je våning. Tidigare var man
tvungen att gå tre trappor ner
i källaren. Bandhagshemmet
har också fått en bastu. Även
köket har fått ett lyft och nu
är hela fastigheten anpassad
till Arbetsmiljöverkets krav.
Christina Wiklander är glad
att lokalerna blir så ljusa och
hemtrevliga efter renovering
en och tycker att det har va
rit ett nöje att samarbeta med
Micasa Fastigheter. Ett extra
plus är den konstsatsning som
Micasa alltid genomför där en
procent av produktionskost
naden vid samtliga ny-, tilloch ombyggnader avsätts för
konstnärlig utsmyckning.

Intensivt utbyte av kunskap och erfarenhet
FAKTA

Micasa Fastigheter ingår i
olika nätverk/organisationer
som ett led i omvärldsbevak
ning samt för utbyte av kun
skap 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 äld
reförvaltning samt stadens
bostadsbolag Familjebostäder,
Stockholmshem, Svenska Bo
städer och Uppsalahem Ser
vicebostäder AB. Under året
träffades nätverket vid fyra
tillfällen.

Micasa Fastigheter ingår
också i yrkesspecifika nät
verk inom Stockholms stad.
Det innebär att personal-, in
formations- och IT-ansvariga
inom Stockholms stad träffas
regelbundet för kunskaps- och
erfarenhetsutbyte.
Micasa Fastigheter är också
medlemmar i AAATE, IAH
SA, EAHSA, Sveriges Mark
nadsförbund, Rådet för bygg
kvalitet (BQR), föreningen för

kommunala fastighetsförval
tare (FKF), Forum för Vård
byggnadsforskning,
Effect
net – EU-projektföreningen,
Svensk Fastighetsindex (SFI/
IPD) och Fastigo.
Bolagets vd ingår i styrel
serna för International Asso
ciation of Homes and Services
for the Ageing samt för EAH
SA, European Association of
Homes and Services for the
Ageing.
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Forskning ska leda till
utveckling av badrum och ett
mer ergonomiskt vårdarbete
Jenny Hjalmarson sammanställer resultaten av mät
ningar avseende hemtjänst
personalens arbete i bostadens badrum. Mätningarna
har skett i ett specialbyggt
testlaboratorium på KTH.
Resultaten ger en bild av när
kritiska arbetsmoment upp
står och beskriver också när
risken för skada är som störst.

– Oavsett arbetsposition kommer vårdpersonalen sträcka
sig efter den som förlorar ba
lansen. Dagens rekommenda
tioner bygger på att man arbe
tar från sidan av vårdtagaren
och man får böja sig framåt,
hade man istället varit place
rad framifrån hade risken för
skador varit mindre, säger
Jenny Hjalmarsson.

Viktiga faktorer
– Självklart är de kritiska ar
betspositionerna och det fak
tum att de upprepas ofta en
sannolik förklaring till att
vård- och omsorgspersonal
har symtom från rygg nacke
och axlar men det finns en an
nan viktig faktor, säger Jenny
Hjalmarson.
Målsättningen med forsk
ningen är att kunna skapa
miljöer som underlättar ar
betet och minskar riskerna
för skador. Risken är förutom
arbetspositionen relaterat till
den person som får hjälp.
Gör allt
Orsaken till att någon får
hjälp i anslutning till toalett
besök är ofta att personen har
nedsatt styrka och balans.
Personalen är där för att hjäl
pa och kommer att göra allt
för att undvika att vårdtaga
ren faller. Detta ökar risken
för skador.

Mätutrustningen består av en sele
med sensorer, som en ryggsäck,
som registrerar hur mycket man böjer
eller vrider ryggen, vilken del av ryggen som vrids och hur mycket knäna
böjs. Rörelserna jämförs mot ISOstandard för ergonomiska riktvärden.
Utifrån den kan man fastställa de
kritiska arbetsmomenten.

Foton: Centrum för Hälsa och Byggande

Bättre förutsättningar för ergonomiskt vårdarbete i
badrummet är målet med den forskning Jenny
Hjalmarson, doktorand vid KTH och projektledare
vid Micasa Fastigheter, bedriver.

www.micasa.se
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Kunskap blir byggsten
för bra seniorboenden
Micasa Fastigheter har värdefull erfarenhet av att utforma
bostäder för äldre. För att sprida kunnandet arrangerade
Micasa under 2009 konferensserien ”Vision 2030 – fram
tidens seniorboende”. Sju konferenser ringade in intressanta områden och faktorer för att skapa bra äldreboenden.
Nu har essensen från föreläsningarna getts ut i bokform.
Micasa Fastigheter har
under åren samlat på sig
gedigen kunskap om vad
som är viktigt för att ska
pa hållbara äldreboenden,
dels genom förvaltning, ge
nomförda ombyggnader och
kontakten med hyresgäs
ter, dels genom studiebesök
från branschfolk i Sverige
och världen. Att sprida kun
skapen till arkitekter, poli
tiker, kommuntjänstemän,
byggfolk och andra fastig
hetsbolag är angeläget. Det
är en förutsättning för att
boenden för äldre ska kun
na möta kraven framtidens
äldre kommer att ställa.

– Det gäller att ha in
sikt i attityder och förhåll
ningssätt hos äldre och ta
med förutsättningarna i
planeringen av framtidens
seniorboende och äldreom
sorg, säger Anders Nord
strand, vd, Micasa Fastig
heter.
Exempelhus
Konferensserien
Vision
2030 tog upp sju olika
områden: framtiden – att
ringa in kommande för
utsättningar,
sinnenas
tillfredsställelse – genom
färg, form och ljud, tekni
ken – hur den kan fungera
som hjälpmedel, invändiga
lösningar, utvändiga lös
ningar, mat och service
samt slutligen presenta
tion av ett exempelhus.
– All den nya, samlade
kunskapen om hur det går
till att bygga bättre för att
skapa goda och tillgängli
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ga hem, och inte bara fyra
väggar, behöver bli en del
av vardagen, säger Anders
Nordstrand.
Antalet äldre blir allt
fler och kraven de äldre
ställer, liksom deras lev
nadssätt, kommer att se
annorlunda ut i framtiden.
Anders Nordstrand menar
att det gäller att vara ly
hörd för hyresgäster, med
borgare och trender för att
skapa rätt form av boende
framöver.
– Ett modernt fastig
hetsbolag kan inte nöja sig
med att äga och förvalta
hus. Vi måste erbjuda ett
hem. Det gäller i synner
het oss som kommunägt
bolag, säger Anders Nord
strand.
Samlar budskapet
För att fortsätta kunskaps
spridningen har Micasa
gett ut en bok som samlar
budskapet i föreläsningar
na. Boken ges ut av Svensk
Byggtjänst. Tanken är att
den ska kunna användas
som en checklista vid ska
pandet av ett modernt se
niorboende.
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Borgarrådet Joakim Larsson har efter höstens val fått
några nya ansvarsområden. Bland annat tar han över som
ordförande i äldrenämnden och i Micasa Fastigheter.
Målen och förväntningarna på bolaget är högt ställda.
– Målet är att Micasa
Fastigheter ska bli bäst
i klassen. Inte bara som
kommunalt bolag utan
Micasa Fastigheter ska
betraktas som en god,
pragmatisk och lösnings
orienterad hyresvärd, sä
ger Joakim Larsson.
Han tycker också att
det är viktigt att Micasa
Fastigheter arbetar ak
tivt med lokalbeståndet så
att uthyrningen fungerar
och stadens fastigheter

”Målet är
att
Micasa
Fastigheter
ska bli
bäst i
klassen.”

Micasa
Fastigheters
styrelse

används så effektivt som
möjligt.
Micasa Fastigheter ska
bidra till olika lösningar
inom boenden för äldre.
Joakim Larsson tror att
40-talisterna kommer att
ställa helt nya krav på sitt
seniorboende.
De är människor som är
vana vid valfrihet och det
kommer inte att förändras
för att de blir litet äldre.
Det kommer att ställas
högre krav på äldreom

sorg över huvud taget.
Framtidens äldre kommer
inte att flytta ifrån något.
De kommer att flytta till
något – till något de upp
lever är bättre.
– Det är viktigt att Mi
casa Fastigheter är lyhör
da för nya krav och kan
erbjuda flexibla lösningar,
parboende till exempel.
Min ambition är att Mi
casa Fastigheter ska vara
ett bolag som anpassar sig
efter kunderna, säger Joa
kim Larsson.
Joakim Larsson har va
rit aktiv inom politiken se
dan början av 1991, bland
annat som ordförande i
Maria Gamla stans stads

Foto: Peter knutson

Joakim Larsson ny
ordförande i
Micasa Fastigheter

Joakim Larsson är både äldreborgarråd i Stockholms stad och
ordförande i Micasa
Fastigheters styrelse.

delsnämnd och Exploate
ringsnämnden.
Fritiden tillbringar Joa
kim Larsson helst med fa
miljen men tycker också
om att måla och fotogra
fera.

Micasa Fastigheters ledningsgrupp

Ewa Samuelsson (kd) var ordförande till
och med 101108 då Joakim Larsson (m)
tillträdde.
Styrelseledamöter till och med
110221
Vice ordförande, Lilian Falkbäck (s)
Övriga ledamöter:
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:
Conny Nilsson, Kommunal

Micasa Fastigheters ledningsgrupp, från vänster: Maria Ehn-Notrica, informations
chef, Annika Rapp, administrativ chef, Marie Eriksson, stabschef, Per-Arne Jandér,
projektansvarig eftersatt underhåll, Anders Nordstrand,vd, Stina Karlemyr, chef
byggprojekt, Raija-Liisa Rapeli Sirén, fastighetschef och Sören Ingman, chef fastig
hetsteknik.
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Anders Nordstrand har
tilldelats utmärkelsen
”Årets enprocentare”
Varje år delar Stockholm konst ut priser till kommunala bolag som utmärkt sig i arbetet med konst.
Micasa Fastigheter har under en lång tid satsat
på ny konst men också på att ta tillvara den
konst som redan finns i fastigheterna.
– Konst ligger mig mycket
varmt om hjärtat. Det är oer
hört viktigt för att skapa en
stimulerande miljö i och om
kring offentliga fastigheter,
säger Anders Nordstrand, vd,
Micasa Fastigheter.
– Jag är stolt över att vårt
mångåriga arbete med fastig
hetskonsten uppmärksammas
på detta sätt.
Enprocentssymbolen tillde
las kommunala bolag, förvalt

ningar och byggherrar som
följer enprocentsregeln i egen
skap av beställare hos Stock
holm konst. Symbolen är en
kvalitetsmärkning som visar
att beställaren har satsat på
bra konst vid ny-, om- eller till
byggnad.
Årets enprocentare 2010
blev Micasa Fastigheters vd
Anders Nordstrand med föl
jande motivering:

”Bolagsdirektör Anders Nord
strand tilldelas utmärkelsen
Årets enprocentare för att han
på ett utomordentligt vis, sett
till att den offentliga kons
ten skrivits in som en själv
klar del i Micasas arbetspro
cess och dagliga verksamhet.
På så vis har han spelat en
alldeles avgörande roll för att
enprocentsregeln tillämpas helt
konsekvent, och dessutom finns
med redan i planeringsskedet
av processen. Vi på Stockholm
konst vill framhålla Anders
Nordstrand som ett verkligt
föredöme i arbetet för och med
stockholmarnas egen offentliga
konst.”

Konstprojekt kräver
samarbete
– Konst ska ge tillbaka, vara något som berör på flera sätt. Man skall förhoppningsvis bli engagerad i verket och vad det vill uttrycka. Konstverket kan bidra till
samtal och möte samtidigt som det ger fastigheten ett lyft, säger Maria Hurtig,
konstnär och projektanställd vid Micasa Fastigheter.
Just nu pågår många ombygg
nadsprojekt och mycket tid
går därför åt till en procentprojekt, d v s att se till att en
procent av kostnaden för om
byggnaden går till konstnärlig
utsmyckning. Det är Stock
holm konst som ombesörjer
själva inköpet men gör det i
samarbete med Maria Hurtig
som är strateg, bollplank och
länken mellan projektledare
och förvaltare.

– Det är viktigt att allt sam
verkar redan från början – det
estetiska, informationsbehov,
tillgänglighet, det byggtek
niska, säkerhet och ekonomi.
Ibland kan konst och inred
ning komma i sista hand, då
finns risken att det inte sam
verkar med andra delar i rum
met såsom form, färg och ljus.
Det spelar en avgörande roll
när det är färdigt, allt för att
få till ett ”helt” och harmoniskt
rum, säger Maria Hurtig.

– Förhoppningen är att kon
sten ska kunna bidra till goda
miljöer för gemenskap och
engagemang och hjälpa till
att hitta de platser som man
kanske inte tänker på i för
sta hand. Konsten berör till
gänglighet på flera plan. Det
handlar inte bara om fysisk
tillgänglighet utan att också
ställa sig frågan ”för vem ska
vi berätta?”, avslutar hon.

Priset som årets enprocentare delades ut under högtidliga former i Liljevalchs konsthall.

1%-regeln
1%-regeln innebär att vid
samtliga ny-, till- och om
byggnader av kommunala
fastigheter samt vid anläg
gande eller omplanering av
utomhusmiljöer ska 1 pro
cent av produktionskostna
den avsättas för konstnär
lig utsmyckning. Micasa
Fastigheter avsätter 1 pro
cent av entreprenörskost
naden.

Konsten
tas om
hand
FAKTA
I samband med ombyggnader
görs en konstinventering och
lös konst lämnas till Stads
museums samlingsenhet för
konservering, registrering och
fotografering. Utomhuskonst
lämnas vid behov för rengö
ring och renovering. Om öns
kemål finns återställs konsten
när åtgärderna är genomför
da.
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Micasas glögg
– ett utmärkt tillfälle
för nätverkande
En ovanligt kall första decem
ber ägde Micasa Fastigheters
årliga glögg rum och Micasa
öppnade upp dörrarna till ett
värmande kontor på Rosen
lundsgatan, Södermalm. Ett
stort antal entreprenörer,
samarbetspartners, leveran
törer, personal i staden och
andra kommunala bolags per
sonal var inbjudna och när
mare 300 personer dök upp
på glöggminglet. Det bjöds på
sedvanlig plockmat och själv
klart glögg som hör julen till.
Micasa Fastigheters glögg
är ett återkommande inslag

varje år och flera av gästerna
är återkommande sådana.
– Det är alltid så trevligt på
Micasas glögg, säger Kerstin
Lindell som arbetar i receptio
nen på Pilträdets servicehus
och har varit på alla Micasa
Fastigheters glöggfester. För
mig är det extra kul att få
ansikten på de personer som
man pratar med dagligen i job
bet och sen är det speciellt kul
att träffa de olika förvaltarna,
fortsätter hon.
Elisabeth Göransson, arbe
tar på Affärsconcept och skö
ter vissa av Micasa Fastighe

Närmare 300 personer njuter av glögg, skinksmörgåsar och lussebullar.

ters upphandlingar. Även hon
uppskattar Micasas glöggfes
ter.
– Det här är andra gången

jag är här och i år passade jag
på att ta med mig en kollega.
Det är så himla mysigt och
bra ordnat, säger Elisabeth.

Annorlunda tänkande
formar annorlunda
fastighetsbolag
Micasa Fastigheter förvaltar Stockholms stads omsorgs
fastigheter. Alla lägenheter är hyresrätter som upp
graderas för största möjliga tillgänglighet.
Genom att ständigt utveckla nya lösningar, tjänster och
arbetssätt skapar vi ett attraktivt boende i miljösmarta
och tillgängliga fastigheter.
Som en del i den utvecklingen har
Micasa Fastigheter bl a skapat:
• En visningslägenhet som visar hur framtidens
omsorgsboende skulle kunna se ut.
• Ett samarbete med KTH Syd kring forskning om
arbete och boende inom omsorgen.
• Ett klassificeringssystem, i likhet med internationell
hotellklassificering, utifrån funktionshinder såsom
rörelsehinder, syn- och hörselskador.

Läs mer om vår värld på www.micasa.se
Micasa Fastigheter ingår i koncernen Stockholm Stadshus AB.
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Ekonomisk översikt
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 för
valtar Stockholms stads omsorgsfastig
heter. 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 126 (133) fastigheter. Därut
över förvaltar bolaget 4 (4) fastigheter
åt Fastighetskontoret.
Micasa Fastigheter äger totalt
1 112 200 kvm BTA (Bruttoarea),
1 031 800 kvm BRA (Bruksarea).
Fastighetsbeståndet omfattar senior
bostäder, trygghetsboende, boende med
heldygnsomsorg, servicehus, behandlings
hem och andra typer av vårdbostäder. I
de största fastigheterna bedrivs ofta en
blandning av dessa verksamheter.
Viktiga händelser under 2010
Fastigheterna Tärnan 22 i Nynäshamn

och fastigheten Östa 1:11 i Tärnsjö har
sålts i början av 2010 och den 1 juli
överfördes fem fastigheter i Sabbats
bergsområdet till Stadsholmen.
Micasa Fastigheter omvandlar på
uppdrag av staden totalt tio servicehus
till Trygghetsboenden. Sammanlagt
handlar det om ungefär 800 lägenheter.
De kommande trygghetsbostäderna
kommer att utgöra ett viktigt tillskott
som boendealternativ för de äldre i
Stockholm.
Under hösten 2010 påbörjades ombygg
naden av Vädurens servicehus och av Näl
sta servicehus till trygghetsboende.
I Skärholmens servicehus, som på
börjades som ett underhållsprojekt och
under tiden omvandlats till ett trygg
hetsboende, har ombyggnaden av etapp
1 slutförts och etapp 2 och 3 har påbör
jats under hösten och beräknas vara
klara hösten 2011. Ytterligare fyra ser
vicehus har omvandlats till trygghets
boende under året, Hammarbyhöjden,
Kastanjen, Tunet och Långbroberg.
Trygghetsbostäderna kommer att hyras
ut via Stockholms Bostadsförmedling.
Ett nytt ramavtal med Stockholm
stad har tagits fram och gäller från
2011.

Marknad
Stockholms stad är genom stadsdels
nämnderna och socialnämnden den do
minerande 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 an
tingen direkt av de boende eller av
stadsdelsförvaltningarna. Det nya ram
avtalet innebär att stadsdelarna succes
sivt ska överta förstahandskontrakten
för bostäderna i servicehusen.
Investeringar
Årets ombyggnadsinvesteringar uppgår
till 589 (518) mnkr. Av investeringarna
avser 477 (443) mnkr pågående projekt
medan 112 (75) mnkr avser under året
färdigställda och slutredovisade om
byggnader.
Fastigheternas värde
Micasa Fastigheter har genomfört en
intern avkastningsvärdering av hela
fastighetsbeståndet per årsskiftet. Di
rektavkastningskravet uppgår till i ge
nomsnitt 5,51 procent. Det totala värdet
bedömdes uppgå till 9 471 (9 305) mnkr.
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Fastigheternas bokförda värde var vid
utgången av året 5 950 (5 716) mnkr.
Resultat
Resultatet före bokslutsdispositioner och
skatt uppgår till -274 (-119) mnkr. Resul
tatet efter bokslutsdispositioner och skatt
uppgår till -182,7 (-84,3) mnkr.
Fastighetsförvaltningens resultat
Nettoomsättningen har uppgått till
944,6 (913,4) mnkr. Hyresintäkterna
för perioden uppgår till 901,3 (885,3)
mnkr. Den påbörjade omvandlingen av
servicehus till trygghetsboende innebär
för Micasa Fastigheter minskade hy
resintäkter. Ytor som tidigare varit för
hyrda av staden blir vid omvandling till
trygghetsboende inte längre uthyrbara.
Driftnettot uppgår till 104,4 (228,3)
mnkr. Drift- och underhållskostna
der uppgår till 766,7 (616,3) mnkr och
fastighetsskatt till 26,7 (23,7) mnkr.
Kostnaderna för fastighetsdriften är
högre än föregående år. Det är främst
fastighetsskötsel köpta tjänster som
ökat på grund av snöröjningen samt
media kostnaderna som ökat på grund
av den kyliga inledningen och avslut
ningen på året. Snöröjningen och tak

www.micasa.se
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skottningen har även orsakat skador
som medfört ökade kostnader för repa
rationer.
Mätt som avkastning på totalt kapi
tal (d v s resultat efter finansiella pos
ter plus finansiella kostnader, i procent
av genomsnittlig balansomslutning)
motsvarar detta -1,0 (1,3) procent.
Arbetet med att åtgärda det eftersat
ta underhållet i de förvärvade fastighe
terna fortgår. Det projektet kommer att
pågå 2009–2018. Det planerade under
hållet uppgår till 339 mnkr för år 2010.
För år 2011 beräknas det planerade un
derhållet uppgå till cirka 280 mnkr.
Tre fastigheter har bokförda värden
som skrivits ner i bokslutet. Fästman
soffan 1, -8,7 mkr, Grötlunken 2, -2,5
mkr och Guldbröllopsminnet 1, -2,5
mkr.

Vinstdisposition
Till bolagsstämmans förfogande står
Årets resultat

-182 712 679
126 110 484

Finansverksamhetens resultat
Finansnettot (räntebidrag och övriga
finansiella intäkter minus räntekostna
der) uppgår till
-205,1 (-190,3) mnkr.
Finansiell ställning
Bolagets egna kapital, inklusive 73,7
procent av obeskattade reserver, var
den sista december 165,3 (197,3) mnkr.
I förhållande till den totala balans
omslutningen ger det en soliditet på
2,4 (3,1) procent. Fastighetsbeståndets
värde har vid intern beståndsvärdering
per årsskiftet enligt avkastningsmodell,
bedömts till 9 471 (9 305) mnkr. Med
beaktande av fastigheternas övervär
den minus uppskjuten skatt, blir den
justerade soliditeten 24,5 (26,6) procent.

Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras
enligt följande:
I ny räkning balanseras
126 110 484
126 110 484
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RESULTATRÄKNING

BALANSRÄKNING

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

BELOPP, tkr

2010

2009

Hyresintäkter

901 255

885 348

43 335

28 016

944 590

913 364

Övriga förvaltningsintäkter
Nettoomsättning

TILLGÅNGAR, tkr
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark

5 949 505

5 715 662

68

126

4 042

4 225

498 225

435 158

14 613

11 228

256

174

6 466 709

6 166 573

2 429

5 939

132 228

51 021

98 148

52 265

-

774

Övriga fordringar

33 314

30 349

Förutbetalda kostnader
och upplupna intäkter

29 615

10 466

295 734

150 814

6 762 443

6 317 387

Nedlagda kostnader på
annans fastighet

Fastighetskostnader
Drift

-427 473

-354 514

Inventarier

Underhåll

-339 208

-261 805

Pågående ny- och ombyggnader

Tomträttsavgälder

-36 885

-36 367

Fastighetsskatt

-26 730

-23 659

-9 855

-8 764

Övriga rörelsekostnader

Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar

Driftnetto

104 439

228 255

Av- och nedskrivningar

-141 313

-118 627

-981 464

-803 736

Bruttoresultat

-36 874

109 628

Centrala administrationsoch försäljningskostnader

-46 792

-48 301

Försäljning av fastigheter

4 416

2 838

81

-31

Summa fastighetskostnader

Försäljning, utrangeringar övriga anläggningstillgångar
Övriga intäkter
Rörelseresultat
Övriga ränteintäkter och
liknande resultatposter

9 887

7 214

-69 282

71 348

67

305

2 346

5 287

Räntekostnader och
liknande resultatposter

-207 505

-195 895

Resultat efter finansiella poster

-274 374

-118 955

27 153

7 096

-247 221

-111 859

64 508

27 566

-182 713

-84 293

Räntebidrag

Förändring periodiseringsfond
Resultat före skatt
Skatter
ÅRETS RESULTAT

2010-12-31 2009-12-31

SUMMA
ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Fordringar hos moderföretag
Skattefordringar

SUMMA
OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
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KASSAFLÖDESANALYS

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr 2010-12-31 2009-12-31

BELOPP, tkr

Bundet eget kapital

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN

Aktiekapital

15 000

15 000

150.000 aktier,
kvotvärde 100 kr/aktie
Reservfond

Resultat efter finansiella poster

14 900

14 900

Balanserad vinst

138 050

144 623

Nettoeffekt av erhållna
koncernbidrag

170 773

77 719

Årets resultat

-182 713

-84 293

Summa eget kapital

156 010

167 949

12 620

39 773

Kortfristiga skulder

Förändring av semesterlöneskuld

390

372

Avskrivning anläggningstillgångar

127 413

118 627

Nedskrivning/reversering anläggningstillgång

13 900

-

-

-

-4 497

-2 807

-

-

5 129

20 065

-132 039

17 302

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

-182 905

-21 662

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

643 058

425 065

Kassaflöde från den löpande
verksamheten

328 114

420 705

-462 308

-423 938

28 823

3 240

-433 485

-420 698

-82

-8

Koncernbidrag

105 453

-

Kassaflöde från
finansieringsverksamheten

105 371

-8

Årets kassaflöde

0

-1

Likvida medel vid årets början
exklusive koncernkonto

0

1

Likvida medel vid årets slut
exklusive koncernkonto

0

0

Nedskrivning långfristiga skulder
Nettoresultat försäljning av anläggningstillgångar
Förändring ränteskuld
Kassaflöde från den löpande
verksamheten före förändring
av rörelsekapital
Kassaflöde från förändringar
i rörelsekapital

6 154 122

5 758 125

208 605

147 682

4 654

2 117

-

-

Skatteskulder

4 172

-

Övriga kortfristiga skulder

3 114

3 081

219 146

198 660

Summa kortfristiga skulder

6 593 813

6 109 665

Förvärv av materiella
anläggningstillgångar

SUMMA SKULDER OCH
EGET KAPITAL

6 762 443

6 317 387

Försäljning av materiella
anläggningstillgångar

Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till moderföretag

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter

-118 955

Avsättningar

Betald skatt
Obeskattade reserver

Checkräkningsskuld koncernkonto

-274 374

Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet

Fritt eget kapital

Periodiseringsfonder

2010-12-31 2009-12-31

INVESTERINGSVERKSAMHETEN

Kassaflöde från
investeringsverksamheten
1 635

1 462

-

-

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

www.micasa.se
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Allmänna redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i en
lighet med årsredovisningslagen med
beaktande av Bokföringsnämndens all
männa råd.
Värderingsprinciper
Tillgångar, avsättningar och skulder
har värderats till anskaffningsvärden
om inget annat anges nedan.
Redovisning av intäkter och kostna
der
Hyresintäkter periodiseras i enlighet
med hyreskontrakt. Förskottshyror
redovisas därmed som förutbetalda hy
resintäkter. I bruttohyra ingår poster
avseende vidaredebiterade kostnader
till exempel fastighetsskatt och media
kostnader.
Administrationskostnader är upp
delade på fastighetsförvaltningens
administrationskostnader, som ingår i
bruttoresultatet, samt centrala admi
nistrationskostnader, som ingår i rörel
seresultatet.
Fastighetsköp och fastighetsförsälj
ning redovisas på tillträdesdagen.
Fordringar
Fordringar har efter individuell vär
dering upptagits till belopp varmed de
beräknas inflyta.
Nedskrivningar
De redovisade värdena för bolagets till
gångar kontrolleras vid varje balansdag
för att utröna om det finns någon indi
kation på nedskrivningsbehov. Om nå
gon sådan indikation finns, be-räknas
tillgångens återvinningsvärde som det
högsta av nyttjandevärdet och netto

försäljningsvärdet. Nedskrivning görs
om återvinningsvärdet understiger det
redovisade värdet.
Anläggningstillgångar
Fastigheterna har upptagits till ur
sprungligt anskaffningsvärde med av
drag 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 till
gångens nyttjandeperiod och redovisas
som kostnad i resultaträkningen.

Flerårsöversikt Nyckeltal				

Följande avskrivningsprinciper
tillämpas:
Materiella anläggnings- Nyttjandetillgångar
period
Byggnader
50 år
Inventarier
3-5 år
Nedlagda kostnader på an- 3-5 år
nans fastighet
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 7,0 % (8,5 %) av
inköpen och 75,7 % (74,8 %) av försälj
ningen andra bolag inom koncernen
Stockholms Stadshus AB och Stock
holms stad.
				

Belopp i mnkr
Nettoomsättning
Resultat efter finansnetto
Realisationsvinster
Kassaflöde löpande verksamhet
Justerat eget kapital
Internt avkastningsvärde fastigheter
Bokfört värde fastigheter
Investeringar
Köp av fastigheter
Direktavkastning %
Justerad soliditet %
Soliditet %
Ränteteckningsgrad, ggr
Avkastning totalt kapital %
Medelantal anställda
			
								

2010
945
-274
4
433
165
9 471
5 950
589
0
1,8
24,5
2,4
-0,3
-1,0
81

2009
913
-119
3
421
197
9 305
5 716
518
29
4,0
26,6
3,1
0,4
1,3
75

2008
895
-20
41
-83
209
8 911
5 643
229
25
4,2
27,3
3,5
0,9
3,3
69

2007
830
46
4
-580
221
8 356
5 200
273
367
6,5
23,3
3,7
1,3
4,2
69
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Första driftavtalet med Seniorer i Riddarsporren
kvalitetsfokus under deltar i teknikprojekt
tecknat
För första gången har en kommunal fastighetsdriftsupphandling baserad på kvalitetskriteriet genomförts
i Sverige. Det blir YIT som under avtalstiden kommer
att sköta driften i majoriteten av Micasas fastigheter.
Samarbete och positivt förbättringsarbete är nyckelord i avtalet.
YIT Sverige AB har av Micasa
Fastigheter tilldelats uppdra
get avseende driftentreprenör
för tillsyn och skötsel samt
felavhjälpande underhåll. En
treprenaden omfattar drift av
byggnader och installationer,
felavhjälpande underhåll, be
redskap dygnet runt samt vis
sa administrativa arbetsupp
gifter. Avtalet omfattar inte
planerat underhåll.
Det
är
sammanlagt
1 015 000 kvm BRA och 71
fastigheter av Micasa Fast
igheters totala bestånd av ca
1 046 000 kvm BRA och 134
fastigheter som läggs ut på
entreprenad. Avtalet träder i
kraft 1 mars 2011 och gäller
till 28 feb 2015 med möjlig
het till förlängning i fyra år.
Upphandlingen fokuserade på
organisation, kvalitet och ar
betsformer i stället för pris.

För fastighetsbranschen är
det helt nytt att enbart använ
da kvalitetskriterier i en upp
handling. Vi har tagit intryck
av vårdsidan där denna typ av
upphandlingar är vanligare.
Nu ser vi med förväntan fram
emot ett kreativ och proaktivt
samarbete och en lösningsori
enterad partner. Tanken är
att driftekonomin skall för
bättras när båda parter har
fokus på samarbete och för
bättringsarbete, säger Anders
Nordstrand, VD, Micasa Fast
igheter.
Micasa Fastigheter för
stärker samtidigt de egna be
ställnings- och uppföljnings
resurserna.
En
särskild
uppföljnings- och kvalitets
grupp kommer att inrättas.

Under året har ca 25 personer i Riddarsporren
provat att leva med tekniska hjälpmedel via
projektet Mon AMI.

MonAMI
är ett EUprojekt som
syftar till
att vidare
utveckla
tjänster
och hjälp
medel som
vänder sig
Margit Carlsson
till
äldre
och personer med funktions
nedsättning. Tanken är att
tjänsterna ska finnas tillgäng
liga via vardagsteknologin
och levereras via mobiltelefon,
digital-TV eller Internet.
– Det funkar inte alltid, sä
ger Margit Carlsson på Riddar
sporren när hon försöker tända
lamporna i sin lägenhet via nå
got som ser ut som en mobil. Då
får jag tända manuellt.
Projektet ska bidra till ökad
livskvalitet,
självständighet
och ökad delaktighet. Margit
har blivit upplivad bara av att
vara med i projektet men säger
att hon föredrar mänsklig kon
takt framför en digital ”vän”.
Aktivitetshanterare
MonAMI-projektet omfattar
ett trygghetssystem som lar
mar vid fall, ett trygghets

Nöjd kundindex
Micasa Fastigheter genomför årligen en hyresgästundersökning
för att mäta hur nöjda hyresgästerna är med Micasa Fastigheter
som värd. Här redovisas en jämförelse mellan åren 2005–2010
över nöjdkundindex bland bolagets bostadshyresgäster. Nöjdkundindex är ett medelvärde av
resultaten inom frågeområdena
”Ta kunden på allvar”, ”Trygghet”,
”Rent och snyggt” samt ”Hjälp
när det behövs”.

system som larmar om ytter
dörren har lämnats öppen i
ovanligt läge eller om bostaden
rökfylls. Ytterligare trygghet
ger ett system som larmar om
hushållsapparater eller lampor
är påslagna. Projektet omfat
tar också ett system som hjäl
per dem att planera sin tid och
som påminner om aktiviteter,
till exempel läkarbesök eller
medicinering.
I Sverige deltar Hjälpmedels
institutet och KTH. Vissa ut
valda tjänster har provats i
laboratorium men i Spanien,
Slovakien och Sverige provar
brukarna tjänsterna i sina hem.
– Det vi provar har på Rid
darsporren är ett system som
kan användas till att tända och
släcka lamporna och där man
kan se vem som ringer på dör
ren. Oavsett var jag befinner
mig, säger Margit Carlsson. Det
finns också en larmfunktion.
Det är krävande att vara
med i projektet, tycker Margit.
Det är inte alltid lätt att förstå
sig på ”manickerna”.
– När projektet är slut skulle
jag kunna tänka mig att fort
sätta använda funktionen där
man kan se vem som ringer på
dörren.

60 nya ungdoms
bostäder i Stockholm
Micasa Fastigheter och SHIS
(Stiftelsen Hotellhem i Stock
holm) har fattat en överens
kommelse som innebär att
SHIS hyr sammanlagt drygt
90 lägenheter i tre fastigheter.
I Byholmen hyr SHIS hela
fastigheten om 39 lägenheter.
Den ska användas till ung
domsbostäder.

Även i Rinkeby servicehus
ska två våningsplan om 20 lä
genheter bli ungdomsbostäder.
I Vårbergs sjukhem ska
närmare 40 lägenheter efter
anpassning användas som ge
nomgångsbostad för familjer.

