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Årskrönika 2006

Att bygga ett nytt bolag är en 
spännande resa. En resa som 
behöver få ta tid. Tid för per-
sonalen att växa samman, tid 
för att fi nna en gemensam före-
tagskultur och värdegrund. Ett 
nytt bolag behöver också tid att 
fi nna sina arbetsformer, rutiner 
och arbetsprocesser.

Vår ambition har också varit 
att göra det annorlunda. Vi har 
en unik möjlighet att göra nå-
got nytt, skapa nya arbetssätt, 
anpassa organisationen till ny 
teknik och till en ny tid.

Micasa Fastigheter har också 
en särskild uppgift. Våra hyres-
gäster är till största del perso-
ner som behöver extra stöd och 
trygghet i sin vardag. Vår upp-
gift är att skapa ett boende där 
våra hyresgäster känner trygg-
het, stöd och omsorg – ett bo-
ende att se fram emot. Det 
kräver att vår organisation är 
anpassad för att möta dessa 
krav och uppbyggd för att vara 
lyhörd för de boendes önskemål 
och krav.

Sedan bolagets tillkomst 2004 
har vi arbetat för att utveck-
la organisationen och förstärka 
kompetensen. All personal har 
aktivt deltagit i 15-talet semi-
narier kring företagskultur, lä-
rande organisation, värdegrund, 
medarbetarskap m m. Cheferna 
har deltagit i ledarutbildning-
ar och hela ledningsgruppen har 
medverkat i ett särskilt utveck-
lingsprogram.

Ett kompetensutvecklings-
program har påbörjats för för-
valtarna under 2006 och inletts 

rats och samtliga tvättstugor 
har besiktats. I samband med 
att externa entreprenörer över-
tagit ansvaret för ett antal av 
fastigheterna och för all mark-
skötsel har både fastigheter och 
mark statusbesiktats. Ett stort 
antal hissar har också inven-
terats under året. Under 2007 
skall samtliga fastigheter ha in-
venterats och dokumenterats. 

Tillgängligheten i och runt 
våra fastigheter är en viktig 
fråga för våra hyresgäster. Vi 
har därför påbörjat ett arbe-
te att tillgänglighetsinventera 
samtliga fastigheter. Under året 
har vi klarat drygt 25 procent 
och under 2007 skall 75 procent 
av fastigheterna vara invente-
rade. De brister i tillgänglighe-
ten vi upptäcker åtgärdas sna-
rast möjligt.

Seniorboende
Under året har ett antal f d ser-
vicehus omvandlats helt eller 
delvis till seniorboende. Om-
vandlingen har skett i enlig-
het med det av styrelsen tidiga-
re fastställda programmet för 
seniorboende. Av de två enkä-
ter vi genomfört bland de boen-
de i Malsätra och Reimersudde 
framgår att de boende är myck-
et nöjda med sina nya lägenhe-
ter och sitt nya boende.

En så omfattande ombygg-
nad har självklart orsakat stör-
ningar för de boende och vi har 
därför kommit överens med hy-
resgästföreningen om ersätt-
ning till de boende. Vi har också 
vidtagit ett stort antal åtgär-

VD har ordet

för fastighetsreparatörerna. 
Dessa program innebär att in-
dividuella utbildningsinsatser 
skräddarsys för respektive per-
son utifrån den kravprofi l fö-
retaget angett för respektive 
yrkesgrupp. Stora utbildnings-
insatser sker också inom t ex 
IT-området. 

Under 2007 fortsätter ar-
betet med att utveck-
la värdegrunden och att 
tillsammans skapa ett 
innehåll i värdeorden – 
engagemang, nyfi kenhet, 
omtanke och kunskap.

Det akuta behovet av under-
håll är omfattande. Antalet fel-
anmälningar uppgick under 
2006 till 24 000, en ökning med 
7 000 anmälningar jämfört med 
föregående år. Det eftersatta 
underhållet är den största an-
ledningen till de många felan-
mälningarna, vilka till stor del 
beror på vattenskador och vär-
meproblem. Detta beror i sin 
tur på att underhållet inte tidi-
gare skett i den omfattning som 
hade varit önskvärt. Tyvärr ser 
vi inget trendbrott i utveckling-
en av antalet felanmälningar. 
De har fortsatt att öka i början 
av 2007.

Under 2006 påbörjades ett 
stort antal inventeringar. Des-
sa är ett led i arbetet att inven-
tera alla våra fastigheter för att 
fastställa det framtida under-
hållsbehovet och att nedbringa 
kostnaderna för driften. Bland 
annat har samtliga soprum el-
ler källsorteringsrum invente-
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der för de boende skall störas så 
lite som möjligt. Inför komman-
de ombyggnader kommer vi att 
öka informationen till de boen-
de och anhöriga, involvera dem 
mer, t ex genom att de kan få 
möjlighet att närvara vid bygg-
möten. Vi kommer också att 
ställa högre krav på de byggbo-
lag som genomför ombyggna-
den. De hänsynsregler som gäl-
ler idag är inte tillräckliga och 
vi kommer därför att införa vite 
om reglerna inte följs.

Våra nya seniorboenden är 
mycket populära och det fi nns 
efterfrågan på ytterligare se-
niorboenden. Det är glädjande 
att bolaget har fått i uppdrag 
att tillsammans med stads-
ledningskontoret och äldreför-
valtningen utreda förutsätt-
ningarna och efterfrågan på 
seniorboende i Stockholm.

Ombyggnader
Stadsdelarnas behov av moder-
na och funktionella lokaler för 
den vård och omsorg som efter-
frågas kan inte alltid uppfyl-
las i de nuvarande lokalerna. 
Det fi nns önskemål om att byg-
ga om t ex servicehuslägenheter 
till gruppbostäder för demen-
ta. Även många av dagens sjuk-
hemslägenheter och gruppbo-
städer uppfyller inte önskvärd 
standard, varför stadsdelarna 
löpande inkommer med önske-
mål om ombyggnad.

Våra fastigheter är i stort be-
hov av ombyggnad och anpass-
ning för att uppfylla morgon-
dagens krav på god vård och 
omsorg och en modern arbets-
plats. För att möta de nya kra-

ven har ett arbete påbörjats 
att skapa riktlinjer för fram-
tida gruppbostäder och våtut-
rymmen i syfte att nedbringa 
kostnaden och att skapa en bra 
boende- och arbetsmiljö.

Förändringar i fastigheter-
na som påkallas av stadsdelar-
na påverkar också bolaget i den 
meningen att lokaler friställs 
eller måste förändras. Det inne-
bär att vi måste fi nna andra hy-
resgäster eller få in annan verk-
samhet. 

Utblick mot 2007
Det nya statliga investeringsbi-
draget skapar förutsättningar 
för ett ökat byggande och om-
byggnad av nuvarande fastighe-
ter. Storleken på bidraget är så-
dant att Micasa Fastigheter kan 
sänka hyresnivåerna till stads-
delarna jämfört med tidigare. 

Resultatet av den statliga 
äldreboendedelegationens arbe-
te kan få konsekvenser för Mi-
casa Fastigheter. Vi följer de-
legationens arbete noga och 

kommer att delge dem de erfa-
renheter och kunskaper som vi 
har och får genom alla de pro-
jekt vi genomför.

Det är angeläget att föra en 
debatt om det regelverk som 
omgärdar omsorgsboendet. De 
krav som ställs från arbetsmil-
jöverk och länsstyrelse kan inte 
uppfyllas i alla våra fastigheter 
av rent praktiska skäl. Fastig-
heten klarar helt enkelt inte att 
byggas om p g a befi ntlig kon-
struktion. Möjligheten att få 
dispens från vissa regler vid 
ombyggnad ser vi som en nöd-
vändighet för att åstadkomma 
de förändringar som krävs.

Det är också viktigt att sam-
tidigt få igång en utveckling av 
nya hjälpmedel eller nya inred-
ningar till kök och badrum som 
skapar samma tillgänglighet 
fast på mindre yta. Det är of-
tast inte ytan som är avgöran-
de utan möjligheten för den bo-
ende att klara sig själv eller få 
nödvändig hjälp.

Micasa Fastigheter har redan 
stor kunskap om hur man kan 
bygga om och skapa tillgängliga 
lägenheter och badrum. Vår am-
bition är att vara den organisa-
tion som kan dessa frågor bäst 
och på så sätt vara med och 
leda utvecklingen framåt för att 
skapa goda, trygga boendemil-
jöer för dem som behöver extra 
stöd och trygghet – ett boende 
att se fram emot.

Anders Nordstrand
VD
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Snabba fakta om Micasa Fastigheter

Micasa Fastigheter 
– ett boende att se fram emot

Micasa Fastigheter i Stockholm 
AB är ett fastighetsbolag som 
äger och förvaltar alla Stock-
holms stads omsorgsfastigheter. 
Bolagets affärsidé är att erbju-
da ett attraktivt och anpassat 
boende för människor i Stock-
holms stad i behov av stöd och 
trygghet. Bolaget har alltså ett 
särskilt uppdrag att aktivt med-
verka till att utveckla boendet 
för äldre, handikappade och an-
dra med särskilda behov. Mica-

sa Fastigheter ska också i sam-
verkan med andra aktörer vara 
en drivande kraft i branschut-
vecklingen.
En omsorgsfastighet kan vara 
ett servicehus, ett behandlings-
hem, en gruppbostad eller ett 
sjukhem. Micasa Fastigheter 
äger och förvaltar idag även cir-
ka 700 seniorlägenheter som 
hyrs ut via Stockholms Bostads-
förmedling. Dessutom fi nns ett 
antal olika lokaler, från kon-

torsutrymmen och affärslokaler 
till lager.

Fastighetsbeståndet omfat-
tar 122 fastigheter samt tio för-
valtningsuppdrag om totalt 
865 000 kvm. Fastighetsbestån-
det är värderat till 7,62 miljar-
der SEK. 

Micasa Fastigheter hade vid 
årsskiftet 2006/07 57 anställda. 
Omsättningen för år 2006 var 
823 miljoner och resultatet efter 
skatt 26,66 miljoner.

Micasa Fastigheters affärsidé är att
erbjuda ett attraktivt och anpassat boende för människor i

Stockholms stad i behov av stöd och trygghet

Micasa Fastigheter vill produce-
ra framtidens fastigheter enligt 
senaste forskningsrön med hän-
syn till lagar, förordningar och 
den verksamhet som bedrivs 
där. Det dagliga arbetet inom 
Micasa Fastigheter genomsyras 
av fyra strategiska teman:

Framtidens omsorgsboende

• Förvalta, anpassa och utveck-
la fastighetsbeståndet på kort 
och lång sikt.

• Utveckla nya kunderbjudan-
den med koncept, produk-
ter och tjänster utifrån mark-
nadsbehovet.

• Behålla och rekrytera enga-
gerade och kompetenta med-
arbetare.

• I samverkan med andra ak-
törer vara en drivande kraft i 
branschutvecklingen.
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Micasa Fastigheter och Stockholms stad

Micasas vision ”Ett boende att se fram emot” är inte bara en vision för framtiden 
utan ger också inspiration i hur den praktiska, dagliga verksamheten ska
hanteras. Det är hänsynen till de boende som ska ställas i första rummet.

Micasa Fastigheter vill erbjuda trygga bostäder med hög standard,
där man kan bo kvar länge – ett boende att se fram emot.

Micasa Fastigheter i Stockholm 
AB är ett helägt dotterbolag till 
Stockholm Stadshus AB. 

Micasa Fastigheter bedri-
ver sin verksamhet i enlighet 
med ägardirektiven från Kom-
munfullmäktige och Stockholms 
Stadshus AB. Generellt för alla 
stadens bolag gäller de övergri-
pande målen att:
• Arbeta enligt stadens allmän-

na riktlinjer och policies
• Bibehålla tillgångarna i rea-

la termer och ge en rimlig av-
kastning

• Bedriva ett kontinuerligt ut-
vecklings-, effektiviserings-, 
och kvalitetssäkringsarbete

• Utveckla dialogen sinsemel-
lan och utveckla formerna för 
samverkan med näringslivet

• Minska administrations- och 
indirekta kostnader

• Genomföra övningar i kris-
hantering

För år 2006 var 
uppdraget att:
• Tillhandahålla välfungeran-

de, välskötta och trygga bo-
städer för stadens äldre och 
funktionshindrade.

• Tillsammans med Stockholms 
Stadshus AB, bostadsbolagen, 
kommunstyrelsen och fastig-
hets- och saluhallsnämnden 
avsluta överföring av ytterli-
gare omsorgsboenden till Mi-
casa Fastigheter i Stockholm 
AB.

• Fortsätta arbetet med att 
konvertera vissa äldreboen-
den från servicehus till senior-
boende med hyresrätt.

• Genomföra ombyggnader och 
upprustningar i befi ntligt be-
stånd.

• Tillsammans med stadsdels-
nämnderna m fl  medverka 
till att sänka stadens totala 
kostnader för lokaler.

• Utveckla omsorgsboendet och 
äldreboendet i Stockholm i 
samverkan med staden och 
övriga aktörer inom denna 
verksamhet.

Stadens uppdrag till 
Micasa Fastigheter 
under 2007:
• Tillhandahålla välskötta och 

trygga bostäder för stadens 
äldre och för personer med 
funktionsnedsättningar

• Servicehus skall fi nnas kvar 
som boendeform

• Genomföra ombyggnader och 
upprustning i befi ntligt be-
stånd

• Medverka till att sänka sta-
dens totala kostnader för lo-
kaler

• Bistå förvaltningarna i ar-
betet med att utveckla vård- 
och omsorgsboendet i Stock-
holm

• Bidra till en mångfald av bo-
endeformer

• Värna tillgången till gemen-
skapslokaler i beståndet
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Micasa Fastigheter är medlem 
i ett antal olika organisationer, 
både svenska och internationel-
la:

Fastigo
Micasa Fastigheter är med-
lemmar i Fastigo, fastighets-
branschens egen arbetsgivar-
organisation som erbjuder ett 
komplett stöd vad gäller arbets-
givarfrågor ur både ett längre 
strategiskt, och kortare opera-
tivt, perspektiv. Fastigo repre-
senterar 1 500 medlemsföretag 
med drygt 22 000 anställda.

Medlemskap i organisationer

Svensk Fastighetsindex
Svensk Fastighetsindex är ett 
index för utvecklingen på fastig-
hetsmarknaden och ger nyttig 
marknadsinformation om tren-
der, hyror och driftkostnader.

AAATE
AAATE är en europeisk non-
profi t organisation vars mål är 
att stimulera framtagningen 
av teknisk utrustning som un-
derlättar för handikappade och 
äldre personer.

IAHSA
IAHSA är en internationell 
non-profi t organisation med mål 
att öka livskvaliteten för äld-
re genom utbyte av forskning, 
information, idéer och produk-
ter. IAHSA har konsultativ sta-
tus som enskild organisation 
inom FN:s Ekonomiska och So-
ciala Råd.
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En gemensam värdegrund

Personalfrågorna har präglats av fortsatt organisationsutveckling med 
ytterligare kompetensförstärkning. 

Ett av de viktigaste områdena 
inom personal under 2006 har 
varit bolagets arbete med att 
utarbeta en gemensam värde-
grund. Alla medarbetare har va-
rit involverade i arbetet med att 
utarbeta och defi niera den. 

Micasa Fastigheters värdegrund 
bygger på:
• Engagemang
• Nytänkande
• Omtanke 
• Kunskap

De fyra ledorden kan också ses 
som ett förhållningssätt som 
ska genomsyra alla områden 

och allt som görs inom ramen 
för verksamheten.

Micasa Fastigheters värdege-
menskap bygger dessutom på 
tre områden som är av särskild 
vikt för fortsatt framgång. Des-
sa områden är ledarskap och 
medarbetarskap, lärande och 
kommunikation. 

Ledarskap och 
medarbetarskap
Alla medarbetare på Micasa 
omfattas av synen på medarbe-
tarskapet, oavsett roll och funk-
tion i organisationen. Alla har 
ansvar att bidra till ett öppet 
och tillåtande arbetsklimat som 

syftar till att ge förutsättning-
ar att göra ett bra jobb. Med-
arbetarna ställer höga krav på 
varandras förhållningssätt och 
professionalism, men är också 
medvetna om att individen själv 
bär det största ansvaret för att 
levandegöra bolagets värdege-
menskap. I synnerhet gäller det 
dem som är ledare och formella 
chefer i organisationen.

Lärande
Bolaget ser lärande och utveck-
ling som en viktig del av upp-
draget. Det krävs för att kunna 
möta de behov kunderna har i 
dag och i morgon, men också för 
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Arbetsmiljöarbete med tydliga mål

Micasa Fastigheter har en ar-
betsmiljöpolicy där det särskilt 
poängteras vikten av förebyg-
gande insatser och fortlöpan-
de arbete – systematiskt arbets-
miljöarbete. Tydliga mål har 
skrivits in i policyn liksom ruti-
ner för att klara av målen. Bola-
gets arbetsmiljömål är att:
• Ingen ska bli sjuk eller ska-

dad i arbetet
• Ha fortsatt låg korttids- och 

långtidsfrånvaro
• Den psykiska arbetsmiljön 

präglas av öppenhet och res-
pekt för individen och att 
kränkande särbehandling 
inte förekommer

Medarbetarenkät
Under våren 2006 genomför-
de bolaget en medarbetarenkät. 
Enkäten genomfördes av sta-
dens Utrednings- och Statistik-
kontor (USK) och behandlade 
följande frågeområden:
• Organisation och arbete
• Ledarskap och chefer
• Medarbetarsamtal/

lönesamtal
• Delaktighet och 

medinfl ytande
• Utveckling och kompetens
• Trivsel och arbetsklimat
• Hälsa (arbetsbelastning)
• Jämställdhet och mångfald
• Helhetsbedömning

Sammanlagt besvarade 48 med-
arbetare enkäten, vilket inne-
bär en svarsfrekvens på 86 
procent. Micasa Fastigheters 
värden jämfördes med motsva-
rande enkät år 2005.

Medelvärdet redovisades för 
Micasa Fastigheter 2006 och 
2005. En skillnad på 0,5 enhe-
ter (medelvärdet 3,5 och 4,0) 
kan tolkas så att 50 procent 
av de svarande i 2006 års en-
kät har svarat positivare på be-
dömningsskalan än i 2005 års 
enkät. Jämförelsen visar på en 
stor positiv utveckling på alla 
områden.

att attrahera och behålla kom-
petenta medarbetare. Grun-
den för lärandet är modet att 
våga utmana och utforska det 
som inte är bekant. Det hand-
lar både om faktiska kunska-
per och om förhållningssätt.Den 
största källan till lärande är 
samarbete och kommunikation 
i vardagen, antingen med kolle-
ger eller med kunder.

Kommunikation
Förmågan att kommunicera är 
en grundläggande förutsättning 
för att bolaget ska kunna utföra 
sitt uppdrag och utveckla verk-

samheten. Genom en god kom-
munikation kan medarbetarna 
samarbeta, lära och fatta beslut 
som leder rätt. Den goda kom-
munikationen kräver förtroende 
och tid. Därför strävar bolagets 
medarbetare efter att ha en per-
sonlig kontakt med varandra 
och andra, i första hand kunder 
och uppdragsgivare.

Friskvård
Bolaget erbjuder de anställ-
da en friskvårdspeng som kan 
användas till motion eller and-
ra friskvårdsaktiviteter. Mica-
sa Fastigheter är medlemmar 

i idrottsföreningen Eldqvarn 
där de anställda kan välja mel-
lan aktiviteter allt från styrke-
träning till lunchjympa, jive och 
gammeldans. 
Under året genomgick alla an-
ställda en hälsoprofi lbedömning 
som kommer att följas av akti-
viteter inom områden där för-
bättringspotential fanns. De an-
ställda erbjuds även att få köpa 
årskort till stadens badanlägg-
ningar till ett mycket förmån-
ligt pris. Som ett led i att före-
bygga arbetsskador erbjuds de 
anställda massage en gång i 
månaden.
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Kompetensprojekt för 
förvaltare och fastig-
hetsreparatörer
För att stärka kompetensen i 
organisationen har en kompe-
tenskartläggning genomförts 
för samtliga förvaltare och uti-
från den har individuella utbild-
ningsplaner tagits fram för dem. 
De mest prioriterade utbild-
ningsområdena har varit fastig-
hetsekonomi, företagsekonomi 
och budgetering. Även utbild-

Kompetensutveckling för alla

ningen i arbetsmiljö var prio-
riterad och genomfördes under 
året. Som resultat av projek-
tet framkom behov av en stor 
mängd övriga utbildningsinsat-
ser som kommer att genomföras 
under ca två år.

Ledningsgrupps-
utveckling
Ledningsgruppens utvecklings-
arbete har fortsatt under 2006. 
Syftet med utvecklingsprogram-

met som startade hösten 2004 
är att utveckla bolagets strate-
giska ledning, långsiktighet och 
styrning; att hitta former för 
ledningsgruppens arbete samt 
stärka det personliga ledarska-
pet. Arbetet har under året in-
riktats på att utifrån verkliga 
frågor och dilemman utveckla 
deltagarna och gruppen.

Chefsutveckling
De chefer som tidigare inte haft 
personalansvar har erbjudits 
att gå M-gruppens utbildning 
för nyblivna chefer. Kursen om-
fattar åtta dagar och tar bland 
annat upp ledarskap, olika lär-
stilar och värderingar som verk-
tyg.

Micasa Fastigheter ser över och 
utvecklar organisationen kon-
tinuerligt för att uppnå största 
möjliga effektivitet och anpass-
ning till verksamheten. 

Teknikavdelningen startade 
sin verksamhet under 2006. Av-
delningen arbetar med plane-
ring och uppföljning av projekt 
som initierats från regionerna 
och har ett övergripande ansvar 
för frågor inom driftteknik samt 
fungerar som installationssam-
ordnare i fastigheterna i sam-
band med ny- och ombyggnad. 

De specialenheter som fi nns 
inom avdelningen är:
•  Kvalitet och miljö
• Byggprojekt
• Teknik- och byggfrågor 
• Inköp

Under 2006 har Micasa Fastigheter genomfört en stor satsning på IT-utbild-

ning för samtliga anställda. Efter en kunskapsinventering erbjöds alla anställ-

da utbildning i behövliga delar av Offi ce-paketet, grundkurs för PC-använda-

re, Outlook, Word, PowerPoint och Excel. Bland övriga utbildningsinsatser 

kan nämnas att en arbetsmiljöutbildning för både chefer och förvaltare har 

genomförts, likaså en genomgång av eventuella smittrisker för reparatörerna.

Samtliga medarbetare har genomgått en endagsutbildning i mångfald.

Organisationen utvecklas
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För allt fl er rutiner fi nns nu elektroniska system såsom felanmälan, fax 
och fakturahantering. Hela personalen har också blivit mer fl exibel 

med möjligheten att arbeta på annan plats.

Företagsnätet är nyinstallerat 
med framtidssäker teknik som 
kommer att hålla i många år. 
Många små och oekonomiska 
skrivare är bortplockade. För att 
garantera upptiden i IT-miljön 
fi nns nu möjligheten att köra 
dubbel driftmiljö. 

Micasa Fastigheter regist-
rerar idag alla OVK-besikt-
ningar (obligatorisk ventila-
tionskontroll) via webben, inga 
Word- eller Exceldokument, vil-
ket inneburit att dubbelarbete 
inte förekommer idag. 

Webbportal
Portalen är ett mycket enkelt, 
men samtidigt säkert sätt att 
nå interna system ”bortifrån”. 
Nu kan medarbetarna enkelt 
nå e-posten, sin egen hemkata-
log eller den gemensamma ka-
talogen hemifrån utan några 
krångliga program. Det gör bo-
lagets medarbetare mycket mer 
fl exib la. 

Mobila telefoner
Genom nya moderna telefoner 
har alla reparatörer nu möjlig-
het att synkronisera sina mobi-
ler trådlöst med e-posten, kon-
takter, kalender och uppgifter 
– de kan således hålla sig upp-
daterade även när de befi nner 
sig utanför kontoret.

Windows XP
Alla klienter har blivit uppgra-
derade till Windows XP samt 
Offi ce 2003 enligt en standard-
mall, vilket gör det möjligt att 
installera en dator utan manu-
ella rutiner.

FAX/e-post
Inför fl ytten avskaffades fax-
arna. All faxkommunikation 
sker numera via e-post fax 
(där inte e-post fi nns). All in-
kommande fax går in som e-
post, vilket underlättar lagring 
av viktiga dokument enligt sta-
dens regler.

Ett intranät har skapats med 
koppling till alla bolagets inter-
na och externa system.

Micasa Fastigheter deltar i ett 
pilotprojekt i Hässelby med föl-
jande projektmål:
• Att skapa en gemensam pi-

lot med IT-tjänster för äldre 
och anhörigvårdare i Hässel-
by-Vällingby med ett lättan-
vänt gränssnitt och enkel na-
vigation. Piloten skall ansluta 
minst 20 hushåll och fyra of-
fentliga ytor. 

• Projektet ska under projektti-
den utveckla minst tre tjäns-
ter som anpassas för distribu-
tion för multikanal, d v s via 
webb, TV och mobila enheter.

• Projektet ska resultera i en 
generisk och skalbar modell 
som går att utnyttja för lik-
nande verksamhetsplatser i 
Stockholmsområdet.

• Att genom utvecklingsprojek-
tet skapa ett bättre samar-
bete mellan aktörerna inom 
vård och omsorgssektorn, 
vårdtagare och anhöriga.

• Undersöka möjligheten att 
använda e-ID för att perso-
nalisera tjänster/information 
i tjänsteportalen och på så 
vis skapa individcentrerade 
tjänster på mottagarens vill-
kor.

Projektet kommer att gå i skarp 
drift under 2007. 

IT/Fasad/ServAd

Några nyheter/förändringar i Fasad under året är:

• Förbättrade rapporter för att kunna hantera de s k andrahandsuthyrning-

arna via stadsdelarna

• Möjlighet att registrera underhåll som utförts på en fastighet 

• Ny rapport för serviceorderstatistik

• Förbättrad rapport med administrativ och ekonomisk information om 

fastigheterna

Under 2006 började Micasa Fastigheter anlita Bravida för fastighetsskötsel 

i större skala och Bravida använder samma handdatorsystem som Micasa 

Fastigheter, med koppling till Fasad.

Allt fl er rutiner elektroniska
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Kommunikation, information och marknadsföring är
redskap som syftar till att hjälpa till att nå verksamhetens mål. För att detta ska
kunna ske framgångsrikt, krävs ett långsiktigt och strategiskt förankrat arbete

avseende såväl intern som extern kommunikation. År 2006 har
präglats av ett grundläggande varumärkesarbete.

Extern kommunikation

För den externa kommunikatio-
nen och informationen ser Mica-
sa Fastigheters målgrupper ut 
på följande sätt:

Primärmålgrupper: 
• Äldre invånare i Stockholms 

stad samt andra grupper som 
är i behov av stöd och trygget 
i sitt boende. Målgruppens 
behov kan utgöras av stöd och 
service, trygghet, aktivitet, 

kvarboende, delaktighet och 
gemenskap, samt ändamåls-
enlig inre och yttre miljö.

samt
• Stockholms stadsdelsförvalt-

ningar och nämnder.

Sekundärmålgrupper:
• Politiker, intressenter samt 

andra beslutsfattare inom 
Stockholms stad.

• Leverantörer samt andra 
samarbetspartners.

• Andra potentiella hyresgäster 
utanför primärmålgruppen.

• Media

Ambitionen för allt kommu-
nikationsarbete är att anpas-
sa informationen för de olika 
målgrupperna så långt det är 
möjligt.

Kommunikationsstrategi och -policy
Styrelsen antog under hösten 
en kommunikationsstrategi och 
-policy för bolaget. Kommunika-
tionspolicyn avser samlade rikt-

linjer för hur arbetet med kom-
munikation och information ska 
bedrivas på Micasa Fastigheter. 
Kommunikationspolicyn anger 

ramarna för kommunikations-
arbetet och det förhållningssätt 
som ska gälla.

www.micasa.se
Webbplatsen www.micasa.se fann sin slutliga form 
under året. Bolagets hyresgästundersökningar 
visar att användarna är nöjda eller mycket nöjda med 
webbplatsen och dess information. Många besökare på 
webbplatsen är användare från Stockholms stads 
övriga bolag och förvaltningar.
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Evenemang

Konstnyckeln
Micasa Fastigheter gav tio 
konstnärer uppdraget att tolka 
ordet nyckel med underrubriken 
”Ett boende att se fram emot”. 
Konstnärerna fi ck sedan ska-
pa unika konstverk utifrån des-
sa förutsättningar. Upprinnel-
sen till projektet var en gammal 
sedvänja hos bolaget att, när ett 
byggnadsprojekt är avslutat och 
lokalerna redo att tas i bruk av 
dem som ska bedriva verksam-
heten, överlämna en stor nyck-
el inom glas och ram. Micasa 
Fastigheter ville ta det koncep-
tet ett steg längre. Konstverken 
kommer att pryda samlingsrum 
eller andra gemensamma lo-
kaler i bolagets fastigheter. Ut-
ställningen visades i Stockholm 
Byggers lokaler under decem-
ber 2006. 

Även årets glöggfest ägde rum i Stockholm 
Byggers lokaler i Kulturhuset. Det var som 
vanligt en välbesökt tillställning där sam-
arbetspartners från stadsdelsförvaltningar, 
underleverantörer och entreprenörer fi ck 
en möjlighet att träffa varandra och Mica-
sa Fastigheters personal. Drygt 400 gäster 
mumsade på lussebullar, pepparkakspan-
nacotta och alkoholfri glögg.

Micasa Fastigheter gjorde i sam-
arbete med KTH Arkitektur och 
Samhällsbyggnad en översikt 
av den forskning inom omsorgs-
boende som genomförts och pu-
blicerats i Sverige 2000-2005. 
Resultatet av forskningsöver-
sikten presenterades på ett se-

Den 11 november var det ver-
nissage för ett av bolagets 
större evenemang, ”Sophie 
Calle besöker Bill, Knut, Lars-
Åke & Ulla”. Det är en foto-
utställning, eller egentligen 
två i samma. Sophie Calle är 
en fransk fotokonstnär som 
väckt uppmärksamhet för sitt 
otraditionella sätt att arbe-
ta. Under hösten fi ck fyra bo-
ende i Vädurens servicehus 
under en vecka adoptera ett 
konstverk av Sophie Calle, be-
stående av 20 fotografi er. De 
fyras upplevelse dokumente-
rades och blev en del av slut-
utställningen. Det blev också 
dokumentationen av de upp-
drag som elever från S:t Erik s 
gymna sium utförde åt de 
fyra pen sionärerna i Calles k 

Turnerande fotoutställning

anda. Utställningen har bli-
vit mycket uppskattad och 
uppmärksammad i TV och 
press. Utställningen ska un-
der 2007 turnera på ytterli-
gare tre servicehus i för-
orterna.

minarium. Där presenteras ock-
så de senaste rönen inom de 
specialinriktningar som forsk-
ningsrapporten berörde; IT, de-
sign, arkitektur och teknik. 
Samtliga samarbetspartners 
både inom staden och bran-
schen bjöds in till seminariet.

Seminarium om omsorgsboende

Årlig glögg

Konstnyckeln i ”brons”
Gunnar Carl Nilsson



23KOMMUNIKATION

Konstnyckeln i textil
Susanne Stenhammar

Konstnyckeln i keramik
Göran Ringbom

Konstnyckeln  i tusch
Angelica Wiik 

Konstnyckeln i olja
Martin Engström

Konstnyckeln i järn
Erik Vargtand

Konstnyckeln i trä
Tor Söderin

Konstnyckeln i glas
Bertil Vallien

Konstnyckeln i sten
Ramon Stojkov

Konstnyckeln i mosaik
Tjåsa Gusfors
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Micasa Fastigheter har deltagit 
i ett antal mässor under året. 

Pensionärernas dag
Den 31 augusti deltog Mica-
sa Fastigheter i Pensionärernas 
dag i ABF-huset. Många besö-
kande hade under dagen möj-
lighet att träffa representanter 
från myndigheter, organisatio-
ner och företag samt lyssna till 

Mässor 
de politiska partiernas syn på 
viktiga frågor rörande äldre. 
Medverkande var bl a Senior-
Net Sweden tillsammans med 
SPF Stockholmsdistriktet, PRO, 
Studieförbundet Vuxenskolan, 
Äldrecentrum, HSB Kulturre-
sor, Micasa Fastigheter AB, m fl .
Pensionärernas dag är årligt 
återkommande och arrangeras 
av PRO.

Kompetensfonden
I början av april deltog Mica-
sa Fastigheter i Kompetensfon-
dens mässa i Folkets hus. Där 
ställde Micasa ut inom området 
för äldrevård.

Jobbmässor 
vid universitet
Då potentiella medarbetare är 
en viktig målgrupp deltog Mi-
casa Fastigheter i tre s k jobb-
mässor vid universitet och hög-
skolor med för bolaget relevanta 
utbildningar. De var Lava vid 
KTH, Hotspot i Västerås och 
Högvarv i Karlstad. En infor-
mationsbroschyr riktad till mål-
gruppen liksom studentikosa 
give aways, togs fram.

Det är mycket viktigt att infor-
mera hyresgästerna vid större 
och mindre ombyggnader. Infor-
mation måste komma i rätt tid 
och vara pedagogiskt utformad. 

Hyresgästkommunikation

Micasa Fastigheter har under 
hösten arbetat fram ett pro-
gram för brev och informations-
affi scher.

Skyltprogram

Som en del i varumärkesarbe-
tet har Micasa Fastigheter ta-
git fram ett enhetligt skyltpro-
gram. Det fi nns nu en standard 
både för utomhus- och inomhus-
skyltar. I utomhusprogrammet 
har mycket stor hänsyn tagits 
till läsbarhet och synlighet. Det 
har också varit viktigt att an-
vända Micasa Fastigheters pro-
fi l och färger.

Inomhusprogrammet omfat-
tar allt från hyresgästtavlor till 
städskyltar. Förutom synlighet 
och läsbarhet som krav är inom-
husskyltarna också taktila. 

Annonsstandard
Bolaget har också tagit fram 
en standard för fasadvepor, 
för rekryterings-, lokal & lä-
genhetsuthyrnings- och ima-
geannonsering samt för skyl-
tar om lediga lokaler.
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Trycksaker – information till hyresgäster 
och samarbetspartners

Nyhetsbrev
För att hålla kontakt med 
samarbetspartners och ent-
reprenörer och informera 
om vad som händer i bola-
get ger Micasa Fastigheter 
kvartalsvis ut ett nyhets-
brev som heter Nyhetsbrev 
från Micasa. Det levereras 
till drygt 1 300 mottagare.

Lagom till midsommar begicks 
premiären för Micasa Fastig-
heters hyresgästtidning Triv-
sel. Tanken är att tidningen ska 
komma ut två gånger om året. 
På försommaren och till jul, de 
två tider på året då det är lätt 
att känna sig ensam och isole-
rad. Tanken men tidningen är 
att skänka en stunds förströ-
else, väcka minnen och inspi-
rera till aktivitet. Tidningen 
har mottagits mycket positivt 
av både hyresgäster och sam-
arbetspartners. I en hyresgäst-
undersökning som genomför-
des under hösten uppgav över 

90 procent att de var nöjda eller 
mycket nöjda med tidningen.

Trivsel
Information från 
Micasa Fastigheter

Flera informationssys-
tem ”ärvdes” av det tidiga-
re moderbolaget. Under året 
har det hyresblad som går 
ut tillsammans med hyres-
avierna bytt namn till Infor-
mation från Micasa Fastig-
heter och anpassats till 
läsarna. Hyresbladet produ-
ceras nu i A4-format och i 
mycket stor grad för att för-
bättra läsbarheten.
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Intern information

Under hösten, cirka tio måna-
der efter det att bolaget fått 
sitt namn, genomförde Micasa 
Fastig heter två undersökningar 
om varumärkeskännedom. De 
är att betrakta som en utgångs-
punkt för mätningar komman-
de år.

VarumärkesBarometern
I oktober genomförde SweMa, 
Svenska Marknadsundersök-
ningar AB, en VarumärkesBa-
rometer där Micasa Fastigheter 
deltog. Syftet var att ta reda på 
hur stor kännedomen är om bo-
lagets varumärke, vad omdömet 
om det är samt respondenternas 
lojalitet. Av 1 306 respondenter 
kände 16,2 procent igen Mica-
sa Fastigheters varumärke. En 
större andel kvinnor (17,3 pro-
cent) än män (14,9) kände till 
Micasa Fastigheter. Kännedo-

Varumärkeskännedom om bolaget

men om Micasa blev också stör-
re med högre ålder. 

Stockholmsbussen
USK (Utrednings- och statis-
tikkontoret) genomförde un-
der hösten en s k ”Stockholms-
buss”, där 1 200 slumpmässigt 
utvalda stockholmare fi ck sva-
ra på ett stort antal frågor. 
Micasa deltog med frågor 
om varumärkeskännedom 
samt inställningen till se-
niorboende. Rent allmänt 
kan sägas att nio pro-
cent känner till Micasas 
logotype. Ca 40 procent 
skulle kunna tänka sig att 
fl ytta till ett seniorboende när 
de fyllt 65 år. De främsta skälen 
att fl ytta dit är att det fi nns lä-
genheter som är anpassade för 
äldre, möjlighet till bättre servi-
ce samt trygghet. 

Infobladet
Varannan vecka distribueras In-

fobladet till samtliga medarbeta-

re. Det är avdelningschefernas 

ansvar att informera om sin verk-

samhet. Tidigare distribuerades 

Infobladet via mail, nu distribueras 

det via Enok.

Intranätet döpt till Enok

Micasa Fastigheters intranät 
har döpts till Enok. Det är en 
akronym av bolagets kärnvär-
den (engagemang, nytänkande, 
omtanke och kunskap). Intranä-
tet lanserades vid halvårsskif-
tet. Det är ett mycket avancerat 
intranät. Många av funktioner-
na har inte provats tidigare el-
ler är specialutvecklade inom 
ramen för Episerver. Planen 
med intranätet är att samtliga 

medarbetare ska ha en enda ar-
betsyta att utgå från, alla doku-
ment ska ligga på ett ställe i en 
uppdateras version, alla delsy s-
tem ska integreras och allt ska 
vara sökbart. Det senare är för 
närvarande inte tekniskt möj-
ligt men visionen kvarstår. 

2006 har ägnats åt att juste-
ra systemet och anpassa det till 
användarnas behov, utan att 
frångå profi len.

Profi lmaterial
Micasa Fastigheter har un-
der året tagit fram ett antal 
profi lprodukter, bland annat 
paraplyer, parasoller, refl ex-
er och godis.



MICASA FASTIGHETERS HYRESGÄSTER28
M

IC
A

S
A

 F
A

S
T

IG
H

E
T

E
R

S
 H

Y
R

E
S

G
Ä

S
T

E
R



29MICASA FASTIGHETERS HYRESGÄSTER

Micasa Fastigheters hyresgäster har behov av extra stöd och trygghet. 
Det gäller inte minst i boendet där många av våra boenden vistas hela dygnet.

För Micasa Fastigheter gäller det därför att skapa ett boende där vardagens 
sysslor blir roliga och enkla att utföra. Genom ökat samarbete med högskolor,

vård givare, stadsdelsförvaltningen m fl  kan boendet för våra
hyresgäster bli bättre.

En aktningsvärd åldersfördelning
Antalet boende i bolagets 
fastigheter är ca 10 000 (en-
ligt befolkningsstatistik 
från Statistiskacentralbyrån 
061231.) 

Snittåldern för Micasas 
hyres gäster är 79,1 medan 
den i hela Stockholms kom-
mun ligger på 39,1. Den 
största åldersgruppen bland 
hyresgästerna är 86 till 90 år 
och kvinnorna är i majoritet 
i åldersgrupperna 70 år och 
uppåt. 

De boende har möjlighet att mot 
ersättning välja andra produk-
ter än de standardprodukter 
som ingår vid lägenhetsunder-

Tillval möjligt
håll. Under 2006 var det 20 av 
våra hyresgäster, företrädesvis 
seniorer i kvarteret Mälteriet 
på Reimersholme, som utnytt-

jade denna möjlighet. Bland de 
mest valda tillvalsprodukterna 
återfi nns tvättmaskin och disk-
maskin.

Snittålder

Könsfördelning per ålder
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Antalet uppsagda avtal 
respektive omsättning 
2006 avseende bostäder 
med direktavtal:

Innerstan 245 st 16 %

Söderort 269 st 17 %

Västerort 294 st 20 %

Totalt 808 st 18 %

Antalet samtal till kundtjänst

Kommentar: Någon statistik för januari månad 2006 fi nns inte tillgänglig.

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll

För de boende i fastigheter som 
övertagits från Svenska Bostä-
der tillämpas HLU (hyresgäst-
styrt lägenhetsunderhåll). De 
hyresgäster som avstår från un-
derhåll erhåller en rabatt base-
rad på det antal år man avstår 
från åtgärderna. Rabatten beta-
las ut som ett avdrag på hyres-
avin.

 I december 2006 erbjöds ett 
antal hyresgäster i de tre regi-
onerna lägenhetsunderhåll för 
2007. I Region Innerstaden  fi ck 
664 hyresgäster erbjudandet, i 
Region Västerort  729,  i Region 
Söderort 583 hyresgäster.

I Region Innerstaden avstod 
391 hyresgäster från underhål-
let och fi ck dela på 423 584 kr, 

d v s i snitt cirka 1 083 kr per 
lägenhet. Motsvarande siffror i 
Region Västerort var 391 hyres-
gäster som fi ck dela på 381 451 
kr, d v s 976 kronor per lägen-
het. I  Region Söderort delade 
359 hyresgäster på 477 186 kr 
och fi ck i snitt 1 329 kronor per 
lägenhet i rabatt.

Under 2006 registrerades totalt 
knappt 24 000 serviceorder i Fa-
sad. Region Innerstaden ligger 
i toppmed drygt 9 000 av dessa 
medan Västerort står för knappt 
6 000. Medeltiden för en service-
order från mottagande/registre-
ring av Felanmälan och åtgärd/
återrapportering av Fastighets-
skötaren är 3,48 dagar.

24 000 felanmälningar

Felanmälningar 2006
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Boråd i Micasas seniorboenden
I seniorboendena stödjer Mica-
sa Fastigheter bildandet av så 
kallade boråd.

Dels genom ett ekonomiskt 
bidrag, som är ämnat att an-
vändas för de boendes trivsel 
och gemenskap, dels genom att 
en särskild personalresurs är 
avsatt att främja kontakterna 
mellan Micasa Fastigheter och 

de boende. Representanter till 
boråden väljer hyresgästerna 
själva vid ett gemensamt möte. 

Under 2006 har det bildats 
boråd i två fastigheter. Rei-
mersudde seniorboende på Rei-
mersholme samt Malsätra se-
niorboende i Sätra. Under 2007 
beräknas det bildas boråd i yt-
terligare fem fastigheter.

Störningsjouren

Total under hela året blev 
Störningsjouren uppringd 
24 gånger av Micasa Fastig-
heters hyresgäster. Endast 
nio samtal resulterade i ut-
ryckningar, övriga anmäl-
ningar återkallades.

Stadens utrednings- och statis-
tikkontor, USK, har på uppdrag 
av Micasa Fastigheter genom-
fört enkätundersökningar bland 
samtliga boende vid Reimersud-
des och Malsätra seniorboende 
samt bland ett urval om 1 500 
bostadssökande över 65 år i Bo-
stad Stockholms kö. Syftet med 
undersökningarna var att kart-
lägga hur de boende bedömer 
kvalitén i sina boenden samt 
hur stort intresse det fi nns för 
seniorbostäder bland bostadssö-
kande. 

Boendeenkäten
I undersökningen bland de bo-
ende vid Reimersudde och Mal-
sätra kom det fram att den 
största enskilda anledningen 
till valet av lägenhet är att man 
just vill bo i ett seniorboende. 

Över lag är de boende nöj-
da med sitt boende, 94 procent 

Enkätundersökningar om seniorboenden

i Reimersudde samt 98 procent 
i Malsätra. De boende uppskat-
tar sitt närområde i fråga om 
grönska, trivsel och trygghet. 
Av de boende på Reimersudde 

anser 78 procent att boendet är 
tryggt. Motsvarande andel för 
Malsätra är 91 procent. 

Vidare kom det fram i under-
sökningen att de boende ock-
så värdesätter tillgången till 
övernattningslägenhet även om 
inte så många har nyttjat den-
na möjlighet ännu. När det gäl-
ler olika former av service och 
om man i så fall är villig att be-
tala för den så visade många in-
tresse för det. Mer än hälften av 
de boende säger sig ha ett stort 
eller visst intresse för bl a en 
gemensam uteplats, matserve-
ring och fotvård. Något som ock-
så efterlyses är gemensamma, 
arrangerade aktiviteter. Andra 
tjänster som det visades visst 
intresse för var fönsterputsning, 
städning, tvätt, trygghetsring-
ning mellan hyresgäster, port-
telefon med bild, trygghetslarm 
m m.

En majoritet av de boende i Mal-
sätra är positiva till att det fi nns en 
övernattningslägenhet som de bo-
ende kan hyra till ett reducerat pris 
som fi nansieras av samtliga hyres-
gäster via hyran. Var fjärde har ing-
en uppfattning och endast 2 procent 
är uttalat negativa.
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Enkät bostadssökande
Bland de bostadssökande ang-
er en fjärdedel att de helt sä-
kert kan tänka sig att fl ytta till 
ett seniorboende. Till det kom-
mer 51 procent som troligen 
kan tänka sig det. Andra vikti-
ga faktorer som angavs i under-
sökningen var att man ville fl yt-
ta närmare anhöriga och vänner 
samt att komma till ett trevligt 
område. Helst vill de sökande 
ha tvårumslägenheter och där-
efter trerumslägenheter. 

På frågan om var i staden 
man söker en seniorbostad så 
svarade 90 procent av de boen-
de i innerstaden att man vill bo 
kvar i innerstaden. Bland dem 
som bor i närförort vill 22 pro-
cent bo i innerstaden medan 72 
procent vill bo kvar i närföror-
ten. I annan kommun i Stor-
stockholm anger tre procent 
att man vill fl ytta till innersta-
den medan 39 procent anger att 
man vill bo kvar i sin kommun. 
På det stora hela är det tydligt 
att man söker bostad i samma 
område som man redan bor i.

Gemensam uteplats, fotvård, organiserad trygghetsringning, matservering 
och trygghetslarm är de serviceslag som fl er än hälften visar intresse för. Ge-
mensam uteplats och matservering får fl est kryss i rutan för ”stort intresse”.
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Region Innerstaden

4A

Riddarsporren 21

Drevkarlen 9

Rio 9

Kattrumpstullen 5

Kumlet 24

Pilträdet 10 och 14

Trossen 13

Skogsmarken 23

Ånn 7

Gamlebo 8

De Gamlas Hem 2

Dalen 20

Palsternackan 3

Lilla Gungan 8

Alven 7

Svärdet 8

Fabriken 37
Stiftelsen 1

Vattumannen 31

Vattenpasset 16

Filen 4

Väderkvarnen 20

Väduren 16

Vasen 3

Sabbatsberg 23

Vilan 3

Region Innerstaden omfattar stadsdelarna Norrmalm, Östermalm, Kungsholmen, Maria Gamla Stan och 

Katarina Sofi a samt Enskede-Årsta. Det totala beståndet inkluderar ca 355 000 kvm bruksarea och 40 000 kvm 

markareal. Antalet bostadslägenheter är ca 2 940. 

Det totala antalet fastigheter inom regionen är 32 stycken. Några av dessa innehåller ett stort antal byggnader av 

varierande storlek, t ex Stureby, Dalen och Sabbatsberg. Var och en av dessa har över 20 000 kvm bruksarea. 
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Sammanfattning

Av regionens 32 fastigheter hål-
ler en tredjedel (Drevkarlen 9, 
Blåkråkan 4, Kampementet 4, 
Kattrumpstullen 5, Kumlet 24, 
Pilträdet 10, Pilträdet 14 och Va-
sen 3) en relativt hög standard. 
Under 2006 har dessa fastig-
heter endast krävt sedvanliga 
driftåtgärder och mindre under-
hållsåtgärder. Två fastigheter 
sköts av egen personal, resten 
har lagts på entreprenad. 

Genomgripande ombyggnader 
har genomförts i sex av fastig-
heterna. Ombyggnad till senior-
boende har pågått i Mälteriet 2, 
och Rio 9. Stora ombyggnader 
har skett i De Gamlas Hem 2, 
Gamlebo 8 och i Väderkvarnen 
20. Större delar av Skogsmar-
ken 23 och Vasen 3 har byggts 
om till förskolor. I Svärdet har 
ca 2 000 kvm omvandlats till 
Micasa Fastigheters huvudkon-

tor på plan 2 och 3 samtidigt 
som projektering för tio grupp-
bostäder på plan 4 och 5 till 
Carema Omsorg startades un-
der september.

Akuta händelser har drabbat 
fastigheterna i samband med 
kraftiga regn och andra for-
mer av vattenläckage. Fastig-
heten Hamnvakten 7 har under 
2006 drabbats av omfattande 
vattenskador p g a konstruk-
tionsfel i avvatt-
ning av yttertaken 
och innergår-
den. Ledning-
arna är under-
dimensionerade 
och antalet 
brunnar på går-
den för få liksom 
de utvändiga 
stuprören i ga-
tufasaden. 

Riddarsporren 21, Rio 8, Da-
len 20 och Palsternackan 3, har 
drabbats av akuta stopp i av-
loppssystemen vilket ofta har 
lett till omfattande vattenska-
dor i lägenheterna. Förebyggan-
de underhåll i form av stam-
spolning och att personalen 
gjorts uppmärksam på att inga 
främmande föremål får hamna i 
systemen är ett försök att mini-
mera skadorna.

Inventeringar

Avfall
Nuvarande avfallshantering 
har stora brister som leder till 
höga driftkostnader och onödiga 
miljöbelastningar. Avfallshan-
teringen i regionens alla fastig-
heter har därför kartlagts och 
utretts genom studiebesök på 
plats och med intervjuer av per-
sonal i verksamheterna. Med 
hjälp av det insamlade materia-
let har ett förslag till förbätt-
ringar i anläggningarna läm-
nats till regionen.

Tillgänglighet
Inventering av behovet av ut-
ökad tillgänglighet både inne i 
lägenheterna och i allmänna ut-

rymmen samt utemiljön har ge-
nomförts under hösten. Tre av 
regionens fastigheter är till-
gänglighetsinventerade – Rio 
9, Riddarsporren 21 och Skogs-
marken 23. I de genomförda och 
pågående projekten tillämpas 
dagens krav för tillgänglighet.

Statusbesiktningar
Vid införandet av externa en-
treprenörer för drift och skötsel 
har sjukhemmen och samtliga 
tomtmarksytor dokumenterats, 
statusbesiktats, d v s befi nt-
lig ”standard” för byggnader, in-
stallationer och tomtmark. Des-
sa statusbesiktningar kommer 
att användas som underlag för 

driften i syfte att förbättra och/
eller standardhöja statusen i 
byggnaderna.

Med stöd av konsultföreta-
get Fasticon har två av fastighe-
terna, Filen 4 och Väderkvarnen 
20, beskrivits genom under-
hållsdokument och -plan.

Arbetsmiljöronder 
I fastigheterna med egen perso-
nal har arbetsmiljörondering i 
driftutrymmen genomförts un-
der hösten. De anmärkningar 
som vid ronderingen upptäck-
tes har åtgärdats eller kommer 
att åtgärdas under första kvar-
talet 2007. 

Endast toalettpapper får kastas i toaletten.
Andra föremål kan orsaka stopp i avloppet med bl aöversvämningar som följd. 

STOPP!  STOPP!  STOPP!

JA!

NEJ!!!!Kasta ej: Sax, tabletter, tandborste och tandkrämstub, tops, blöjor
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Tvättstugor
Tvättstugorna i alla regionens 
fastigheter har under 2006 in-
venterats avseende tvättma-
skiner, torktumlare, torkskåp, 
manglar och luftmixdon. Kost-
naderna för de föreslagna åtgär-

derna uppgår till ca 260 000 kr 
och har delvis tagits upp i un-
derhållsplanen för 2007.

Hissar
Hissarna på elva fastigheter 
har inventerats och dokumente-

rats under 2006. Tre hissar har 
renoverats inom regionen. En 
hiss i Palsternackan 3 och två 
hissar i Pilträdet 10. Nya hissar 
har installerats i Rio 8. 

Inom regionen fortsätter det ar-
bete som påbörjades under 2005 
med det invändiga underhållet. 
Underhållet har mest bestått av 
åtgärder för att hålla fastighe-
terna i drift. Vatten och avlopp 
har krävt återkommande repa-
rationer och förebyggande stam-

Planerat underhåll

spolningar. Styr- och reglerut-
rustningen för ventilation och 
värme har byggts om i Väduren 
16 och Vasen 3 och i andra fastig-
heter sker kontinuerliga injus-
teringar. Ommålning av lägen-
heter, korridorer och allmänna 
utrymmen sker fortlöpande an-

tingen i enskilda lägenheter el-
ler avgränsade större utrym-
men. Det i många fall kraftigt 
eftersatta underhållet orsakar 
idag krav på stora och oförutsed-
da resurser i form av akut köpta 
tjänster eller omdisponeringar i 
det planerade underhållet. 

Större förändringar 

Fastigheten Trossen 13 överför-
des från AB Familjebostäder till 
Micasa 15 september 2006. Fastig-
heten har reglerats med tredi-
mensionell fastighetsbildning 
och de kommersiella delarna har 
förts över till CentrumKompani-
et och bostadsdelarna till Mica-
sa Fastigheter. Denna överföring 
innebar att regionen har utökat 
sitt fastighetsbestånd med ca 
20 000 kvm bruksarea.

Reimersuddes seniorboende 
(Mälteriet 2)
Ombyggnad av 31 lägenheter till 
seniorboende har genomförts och 
avslutats under året. Samtidigt 
har renovering av korridorer och 
hisshallar pågått. Alla dörrar 
har bytts till säkerhetsdörrar för 
att öka säkerheten i fastigheten. 
Före detta aktivitetslokalen och 
personallokalen har omvandlats 
till 18 nya seniorlägenheter och 
till en ny övernattningslägen-

het. Nya gemensamhetslokaler 
och tvättstugor har byggts. Pro-
jektering av en bistro har inletts. 
Terrassen mellan hus A och hus 
C har rustats upp och under-
centralen har byggts om för att 
även klara värmeåtervinning.

De pågående ombyggnader-
na har orsakat betydande bygg-
störningar för de boende och 
viss hyreskompensation har 
getts. Ombyggnaden har också 
orsakat oroligheter i fastigheten 
vilket har krävt tillfälliga be-
vakningsinsatser.

Riddarsporrens seniorboen-
de (Riddarsporren 21)
Fastigheten består av två hus-
kroppar med 113 lägenheter. Un-
derhållet i fastigheten har under 
lång tid varit eftersatt. Det gäl-
ler såväl lägenheter och korrido-
rer som de allmänna utrymme-
na. Fastigheten har idag 80-tals 
standard och är i stort behov av 

upprustning. Den ena huskrop-
pen byggs om till seniorboende. 
Seniorlägenheterna, tvättstuga 
och gemensamhetslokalerna har 
projekterats och kommer att byg-
gas under fl era års tid. Säkerhe-
ten har förstärkts i fastigheten 
genom att entrépartier och låssy-
stem har bytts ut, källargångarna 
och grovsoprummen har målats 
om och belysningen förstärkts. 

Essinge seniorboende 
(Skogsmarken 23)
I fastigheten planeras 29 ser-
vicelägenheter och under året 
har dessa tomställts så att det 
idag återstår endast fyra boen-
de. Åtta av lägenheterna har 
omvandlats till en förskola där 
infl yttning skedde i juli 2006. 
Lekplats har färdigställts vid 
huset i och med att vändplanen 
har tagits i anspråk. För reste-
rande lägenheter har projekte-
ring till seniorboende påbörjats.
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Rio seniorboende (Rio 9) på 
Sandhamnsgatan 8
Under 2006 har tomställda lägen-
heter byggts om till senior boende 
och gruppboende. Samtliga lägen-
heter kommer att re no veras un-
der en femårsperiod. Ombygg-
na den av Rio gruppboende 
startades nov/dec 2006. Reno-
vering av korridorer omfattan-
de nya golv och ommålning av 
väggar påbörjades under hös-
ten 2006.

Arbeten med sopsugsanlägg-
ning och separation av anlägg-
ningen mellan Svenska Bostä-
der och Micasa Fastigheter har 
avslutats under hösten.

(Rio 8) Sandhamngatan 4
Fastigheten förvaltas av Micasa 
Fastigheter men ägs av Fastig-

hetsnämnden fram till halvårs-
skiftet 2007. Under 2006 har 
huset byggts om till Rio vård- 
och omsorgsboende och invig-
des i november. Projektering för 
vårdcentralen och hemtjänstlo-
kalen på entréplanet startades 
under hösten.

Dalens sjukhem 
Fastigheten övertogs från 
Svenska Bostäder den 15 de-
cember 2005. Dalen 20 har ett 
eftersatt underhåll, vilket har 
krävt många akuta utryckning-
ar. 

Ny brandlarmsanläggning 
har projekterats. Belysningsar-
maturen är ursprungligen från 
1979 och har orsakat höga re-
parationskostnader. Projekte-
ring för ombyggnad av Åsens 

vård- och omsorgsboende omfat-
tande 72 lägenheter har inletts. 
Delning av undercentral mellan 
Svenska Bostäder och Micasa 
Fastigheter har genomförts un-
der hösten.

Väderkvarnen
Inom servicehuset Väderkvar-
nen har ett antal lägenhe-
ter, 36 stycken, byggts om till 
gruppboende, totalt ca 2 000 
kvm. Infl yttning sker i början 
av februari 2007. Delar av per-
sonalutrymmena har målats 
om, säkerheten har förstärkts 
i driftutrymmen genom att lås-
systemet har bytts ut och kyl-
anläggning för samlingssal och 
lokalhyresgäster har installe-
rats.

Övriga aktiviteter 

Lediga lokaler
Region Innerstaden har relativt 
stor vakansgrad vilket har inne-
burit aktiv marknadsföring av 
de lediga lokalerna.

Fabriken 37 i Bergsunds-
strand 47 har en ledig lokal om 
ca 3 000 kvm. Långtgående för-
handlingar med intresserade 
potentiella hyresgäster har ge-
nomförts under hösten. Tidiga 
skisser för ombyggnad för att 
anpassa lokaler har tagits fram.

Väduren 16 har en ledig res-
tauranglokal på ca 200 kvm och 
240 kvm förråd och lagerutrym-
men. Visningar och förhandling-
ar med fl era intressenter om ut-
hyrning har skett under hösten.

I Stureby, De gamlas hem 2, 
Tussmötesvägen 177 och 181, i 
hus 02 och 03, är båda vindsvå-
ningarna lediga. Båda lokalerna 

är ca 290 kvm var. På Tussmö-
tesvägen 187 fi nns en vindsvå-
ning som består av åtta små lä-
genheter. Förslaget för hus 02 
och 03 omfattar även utökad 
tillgänglighet genom att hissen 

dras upp till våningarna. En lo-
kal som tidigare har använts 
som biograf, ca 310 kvm, Tuss-
mötevägen 189, har projekte-
rats och kalkylerats för en po-
tentiell lokalhyresgäst.

En lokal som tidigare har använts som biograf, Tussmötevägen 189.
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ÅRLIGA RUTINER 

Tillsyn och skötsel av våra tomter och gårdar sker löpande veckovis. Då kontrolleras funktionen

att våra hyresgäster och personal kan förfl ytta sig tryggt inom området. Skräp plockas upp

och papperskorgar töms. Kontroll av belysningen samt att inga skador har uppkommit

inom området. Särskilt kontrolleras tillgängligheten och säkerheten, med tanke på snubbelrisk

eller annan olägenhet för våra nyttjare. 

Rutiner för markskötsel vid

Micasa Fastigheter

Inte bara våra byggnader kräver omvårdnad i form av underhåll och skötsel.

Tomtmarken kring dem är lika viktig. Vi vill att Micasa Fastigheters hyresgäster och personal

som vistas i våra hus ska ha en så trivsam utemiljö som möjligt. Målet är att skapa en levande

trädgård som följer årstidernas växlingar och som skapar nyfi kenhet för ögat. För terrasser och

innegårdar som ofta ligger mer skyddat fi nns möjlighet att välja spännande växter som

lockar betraktaren och skapar engagemang.

Till vår hjälp i detta arbete har vi anlitat KPK Entreprenader AB och Svensk Markservice AB.

• 30 april skall urnorna vara planterade med vår-

blommor.
• 1 maj skall alla hårdgjorda ytor 

vara maskinsopade och upp-

tagning av sand vara avklarat.

• 15 maj ska vi ha rengjort 

dammar och fontäner och fyllt 

dessa med vatten. 

• 15 maj ska utemöblerna vara på plats. 

• 15 april avslutas beskärningen av 

buskar och träd 

• 31 augusti ska höstblommor 

vara planterade i urnor 

• 30 november ska lövupp-

tagningen vara klar och bänkarna 

tas in och ses över. 

• 30 november ska planteringen av lökar vara klar. 

• 31 december ska trädbeskärningen ha påbörjats.

Planering inför vinterns snö och halkbekämpning 

påbörjas.

Har du synpunkter på markskötseln är du välkommen att kontakta oss, se anslaget i

respektive fastighet med kontaktperson och telefonnummer.

VÅR
HÖST

• Dagen före midsommarafton 

levereras midsommarstång färdig 

för dans.
• 30 juni ska plantering av sommar-

blommor i planteringar och

urnor vara klart. Vattning av 

dessa sker vid behov. 

Beskärning av buskar och häckar samt

ogräs rens ning sker löpande hela sommaren.

Gräsklippning utförs löpande och samtidigt trim-

ning runt träd och buskar.

SOMMAR
Vid tillsyn kontrolleras särskilt säker-

heten beträffande risk för halka, is- och 

snöras från tak och att det går lätt att 

förfl ytta sig. Snöröjning och halkbe-

kämpning pågår så länge det fi nns behov. 

Det sker både maskinellt och för hand. Halkbekämp-

ning skall utföras omgående vid risk för halka. 

De entreprenörer som utför arbetet har jour dygnet 

runt och ska därmed vara väl förberedda för insatser 

vid behov. 

• 1 december ska sandlådor vara utplacerade 

• Vid första advent ställs julgranar ut och vid tret-

tondagsafton tas dessa in.

Under hela vinterhalvåret pågår trädbeskärning.

VINTER

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

Nytt skyltprogram
Skyltning har genomförts med ny Micasa-
profi l i Stureby och Rio 8 samt Mälte riet 
2. De framtagna skyltarna är lättläs-
ta, kontrastfärgade och skrivna med tyd-
lig textstorlek för att uppfylla tillgänglig-
hetskraven. Samordning med respektive 
verksamhet har lett till att alla skyltar 
utformas efter liknande layout.

Driftentreprenader
Tillsyn och skötsel av sjukhem, behandlingshem m m 
sköts av Bravida. Detta har inneburit att kontinuerliga 
möten med entreprenören har ägt rum 2–3 gånger per 
månad för att säkerställa avtalsinnehållet. På samma 
sätt har även skötsel av tomtmark förts över till entre-
prenören KPK. 
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Tunet 1

Dalbon 1

Blackebergs Gård 2

Ålderdomshemmet 7

Ölänningen 2

Ceremonien 5

Tvättstugan 1

Sörklippan 1

Hallandsås 1

Prästgården 1

Bockarna Bruse 1

Blindfönstret 5
Blindfönstret 6

Överstycket 1

Skolörten 2
Vallörten 17

Backlöken 5 Brandliljan 14

Klofibblan 24

Myrbräckan 8

Spetskålen 65

Vitmåran 1

Väpplingen 8

Eklövet 14
Salome 10

Fästegåvan 16

Vårdhemmet 1

Oslo 10

Köpenhamn 1

Ansgar 14 - 17

Idun 24

Bäcken 9
Helgonlegenden 7

Stranninge 1

Kvarnberget 2

Region Västerort

Region Västerort omfattar stadsdelarna Kista-Rinkeby, Bromma, Spånga-Tensta, Hässelby-Vällingby samt 

de fastigheter som ligger i Heby, Upplands-Väsby och Österåkers kommun. Det totala beståndet inkluderar 

ca 221 000 kvm bruksarea och 311 00 markareal. Antalet bostadslägenheter är ca 2 192. 

Det totala antalet fastigheter inom regionen är 42. Råcksta sjukhem, Mälarbackens vård- och omsorgsboende 

samt Kista servicehus har alla över 20 000 kvm bruksarea fördelade på ett stort antal byggnader. 
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Av regionens 42 fastigheter hål-
ler framför allt de ombyggda 
sjukhemmen Råcksta och Mä-
larbackens vård- och omsorgs-
boende en relativt hög standard.

Till denna kategori kan även 
nio nybyggda eller ombyggda 
friliggande gruppbostäder räk-
nas in. De utgör en tredjedel av 
det totala beståndet.

Under 2006 har dessa fastig-
heter endast krävt sedvanli-
ga driftåtgärder och mindre un-
derhållsåtgärder. En fastighet 
sköts av egen personal, resten 

har lagts på entreprenad. 
Genomgripande ombygg-

nader har genomförts i två av 
fastig heterna. Ombyggnad till 
seniorboende har pågått i två 
byggnader på Vallörten 17.

Mindre lägenhetsrenovering-
ar har skett i Hässelgårdens se-
niorboende, hus B och D.

Vidare har en ny vårdcen-
tral byggts i hus B inom Hässel-
gårdsprojektet.

Akuta händelser har drabbat 
fastigheterna i samband med 
kraftiga regn och andra former 

av vattenläckage. Fastigheten 
Köpenhamn1 har under 2006 
drabbats av omfattande vatten-
skador p g a förkortad teknisk 
livslängd i avvattning av ytter-
taken på grund av tidigare fel-
aktig skötsel. 

Kista, Tensta och Rinke-
by servicehus är de fastighe-
ter som främst drabbats av aku-
ta vattenskador i våtrummen. 
Uttjänta tätskikt och otäta rör-
genomföringarär bidragande 
orsak till omfattande vatten-
skador i lägenheterna. 

Inventeringar

Tomma lokaler
Inom regionen har det funnits 
tomma lokaler i två fastigheter.

I Vårdhemmet 1 – Råcksta 
sjukhem – fi nns två lokaler om 
totalt ca 1 300 kvm. En lokal om 
ca 270 kvm är lämplig till kon-
torsanvändning och en till la-
gerverksamhet.

På Blackebergs gård 2 – Mä-
larbackens vård- och omsorgs-
boende – fi nns två tomma loka-
ler om totalt ca 1 750 kvm.

Bägge lokalerna om ca 875 
kvm är lämpliga att använ-
das som kontor/lager, undervis-
nings- eller omsorgsverksamhet. 

Hissar
Under året slutfördes invente-
ringen av servicehusens hissar:
Dalbon 1 – Blackebergs service-
hus, fyra hissar
Sörklippan 1 – Tranebergs ser-
vicehus, fyra hissar
Tunet 1 – Tunets servicehus, sju 
hissar

Ålderdomshemmet 7 – Brom-
magården, tre hissar

I och med att inventeringen 
är genomförd och statusen klar-
lagd så kommer underhållsbe-
hovet att inarbetas i kommande 
års underhållsplaner för de oli-
ka fastigheterna.

Det totala underhållsbehovet 
för alla 69 inventerade hissar 
uppskattas till 67–70 mnkr.

Soprum
Under året har fastigheter-
na inventerats avseende hur 
sophanteringen fungerar 
idag utifrån nedlagda kost-
nader för sophanteringen, 
hur hanteringen sköts av 
entreprenörer och hyresgäs-
ter.

Vidare har hyresgäster 
lämnat synpunkter på hur 
de ser på skötsel av både 
hanteringen och soputrym-
mena i fastigheten.

Syftet med inventering-

en är att få en fastighetsnära 
källsortering som är ändamåls-
enlig både för fastighetsägare 
och hyresgäster, ger lägre kost-
nader samt uppfyller gällande 
myndighetskrav.

Tvättstugor
För samtliga servicehus fi nns 
det gemensamma tvättstugor 
som används av både hyresgäs-
terna och verksamheten.

För att upprätthålla standar-

Sammanfattning

OBS! OBS! OBS! OBS!
Detta soprum är endast till för sopor såsom brännbart, icke brännbart och elektriskt material. Dessa sopor ska placeras i för dem märkta kärl. Inga typer av sopor får placeras på golvet.

Alla övriga föremål är strikt förbjudna eftersom de påverkar säkerhetssystemen i fastigheten. 
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den i tvättstugorna gjordes en 
inventering av maskinparken.

Delar av tvättstugornas ma-
skiner kommer att bytas ut 
fortlöpande. 

Byte av energiupp-
värmningssystem 
i fastigheter
För att minska energikostna-
derna och uppfylla stadens mil-
jömål har en inventering gjorts 

av de fastigheter som idag inte 
försörjs av fjärrvärme eller and-
ra miljövänliga energikällor.

Elrevisioner 
gjorda under 2006
Kallelse för elrevision skick-
as ut från elektriska nämnden 
varje år. Tidigare har det endast 
gjorts revisioner på sjukhem-
men. De nu påbörjade revisio-
nerna på servicehusen används 

som ett inventeringsinstrument 
för framtida åtgärder utöver 
det som protokollen stipulerar 
fastig hetsägaren att utföra.

Under 2006 utfördes revisio-
ner i följande fastigheter: Rin-
keby, Hässelgården, Tensta, 
Blackeberg och Ceremonien, 
Mälarbackens vård- och om-
sorgsboende samt Råcksta sjuk-
hem samt Bockarna Bruse 1.

Planerat underhåll

Till grund för underhållsåtgär-
derna ligger den underhållspla-
nering som utförs på regionen 
årsvis och de förslag för under-
håll som lämnas av driftentre-
prenören Bravida. 

Under 2006 har följande stör-
re underhåll utförts:

Stranninge 1 
– Renovering soprum
För att förbättra hanteringen 
av hushållssopor och källsorte-
ringsavfallet byggdes en större 
och två mindre friliggande trä-
byggnader. Dessa placerades på 
innergårdarna, lätt åtkomliga 
för hyresgästerna.

Vårdhemmet 1 
– återställande mark
Etapp 1 av upprustningen av 
utemiljön runt Råcksta sjuk-
hem avslutades under första 
halvåret 2006. De nya uteplat-
serna möjliggör ökad samvaro, 
fl era nya växt- och blomplatser 
vid entréer, ökad tillgänglig-
het, ny och säkrare utebelys-
ning samt den konstnärliga ut-
smyckningen stimulerar nu de 
boende, anhöriga och persona-
len till ökad utevistelse.

Överstycket 1 
– Markarbeten ytterstads-
satsningen
Tillsammans med stadsdelsför-
valtningen, pensionärsråd, för-
troenderåd samt personal på 
Hässelgården togs ett program 
fram för upprustning av ytter-
gårdarna. Arbetena avslutades 
under 2006 i och med att växt-
planteringen gjordes.

Köpenhamn 1 
– Ny reservkraft och renove-
ring av biblioteksentré
Staden har i tidigare beslut 
fastställt att bl a servicehusen 
skall ha tillgång till reservkraft 
vid driftstörningar. Under 2006 
påbörjades projekteringen av 
fast dieselreservkraft samt ny 
undercentral för elkraften. Pro-
jekteringsfasen kommer att av-
slutas under 2007.

Biblioteket har ett stort efter-
satt underhåll i form av bland 
annat en uttjänt entré som an-
gör inåt i fastigheten. När Kista 
torg byggdes om skapades för-
utsättningarna för en mer än-
damålsenlig och publik entré i 
form av nytt yttertak samt till-
gänglighetsanpassning av dör-

rarna gentemot torget. 
Mindre ytskiktsunderhåll har 

även utförts av personalkök och 
allmänhetens WC.

Köpenhamn 1
 – Renovering Sverigesal och 
allmänna utrymmen
Samlingssalen i Kista service-
hus är mycket fl itigt använd av 
invånarna i Kista.

För att även fortsättnings-
vis attrahera besökarna har ny 
ljud- och ljusanläggning instal-
lerats.

Vidare har loge och pentryen-
het renoverats. Den befi ntliga 
entrén har fått nya dörrar.

För att uppfylla gällande 
brandkrav har även en ny ut-
rymningsväg skapats. På upp-
drag av och fi nansierad av 
stadsdelen har även en tele-
skopläktare för ca 200 besökan-
de byggts. 

Kvarnberget 2 
– Upprustning innergård
Tillsammans med stadsdelsför-
valtningen, pensionärsråd, för-
troenderåd samt personal på 
Rinkeby servicehus har ett pro-
gram tagits fram för en upp-
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rustning av en av yttergårdar-
na.

Investeringen bekostades 
med medel från Stadsdelsförny-
elsen. Arbetena har utförts mel-
lan adresserna Rinkebyplan 2 
och 4.

Den gamla gården har ri-
vits och ersatts med nya gång-
vägar, planteringsytor för blom-
mor och växter, mötesplatser 
för de besökande och ny, säkra-
re ytterbelysning. För att även 
öka tillgängligheten till den nya 
gården från servicehuset har 
korridoren mellan hus 2 och 4 
fått en ny utgång och korrido-
ren i övrigt har renoverats. Ar-
betena avslutas under 2007 i 
och med att växtplanteringen 
utförs och invigning sker.

Stranninge 1 och Idun 24 
– Renovering resturangkök
Restaurangköken var slitna 
både vad avser maskiner och yt-
skikt. För att minska risken för 
fuktskador och motsvara gäl-
lande hygienkrav har kökens 
väggar renoverats vad avser 
tätskikt och kakel.

Östa 1:11 – Renovering yt-
terfasader
Fastigheten som ligger i Heby 
kommun används som behand-
lingshem. Då fasaderna som 
utgörs av träpanel med till-
hörande fönster uppvisade om-
fattande röt- och fuktskador 
byttes delar av väggpanel ut 
och skadade fönster renovera-
des. Slutligen målades fastighe-
ten om utvändigt.

Överstycket 1 – Renovering 
av seniorlägenheter
På Hässelby gårds servicehus 
har sedan tidigare 68 lägenhe-
ter på Ormängsgatan 10B och 
68 lägenheter på Ormängsga-
tan 10D omvandlats till seni-
orbostäder. Här har många av 
de boende valt att bo kvar efter 
omvandlingen. I de ännu inte 
uthyrda lägenheterna som läm-
nas till Bostad Stockholm har 
en begränsad renovering skett. 
Renoveringen som utförts efter 
lägenhetsspecifi ka besiktning-
ar omfattade målning, nya golv 
och nya vitvaror där så behövts. 
I samtliga lägenheter har nya 

låscylindrar med nycklar instal-
lerats. Detta för att öka trygg-
heten för hyresgästerna.

Sörklippan 1 
– Renovering personalut-
rymmen kök + personalrum
I samarbete med personalen på 
servicehuset har ett nytt kök 
byggts, innefattande ny planlös-
ning för matplatseroch perso-
nalrum. 

Ansgar 14 och 16 
– sanering av undergrunder
I och med de avslutande sane-
ringsarbetena av de två kvarva-
rande undergrunderna har ett 
gammalt problem fått sin lös-
ning för personal och fastighets-
ägare.

Åtgärdsplanen innefattade 
rensning av organiskt materi-
al och uttorkning. Grunden har 
ventilerats med ny undertrycks-
ventilation. Arbetena avslu-
tas under 2007 med en efterföl-
jande nöjd kund-undersökning 
bland hyresgästerna. 
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Regionen förvaltar totalt 289 407 kvm lokaler och bostäder och 543 256 kvm markareal. Antalet bostadslägenheter 

är ca 2 016. Det totala antalet fastigheter inom regionen är 59. Fastigheterna Viskan 4 och Åkers Lida 2:3 såldes 

under året.

Region Söderort

Golvet 11

Mockasinen 4

Prästgårdshagen 2

Flygfisken 14

Svalrocken 17

Hemsystern 1

Bygeln 1Bygeln 5

Bilden 1
Svedjaren 1

Svedjaren 3

Kolryssen 2

Tjärdalen 4

Gulskivan 1
Lådkameran 1

Byholmen 2

Frösätra 1

Malsätra 3

Måsholmen 15

Svanholmen 1

Nordens Vänner 4

Orhem 1:4

Lektionen 6

De Gamlas Vänner 7

Jämlikheten 5

Myntmästaren 2

Likriktaren 2

Kastanjen 7

Trehörningen 1
Bottenstocken 13

Brättet 2

Bandyklubban 5

Västberga Gård 1

Västbo 1
Broder Pehr 1

Jungfru Lona 2
Pettersbergs-
gården 15

Fruängsgården 1

Skärsliparen 2

Brevlådan 1

Kryddpepparn 3

Edö 1
Vilohemmet 1

Perstorp 1

Ålö 2
Hammarö 11

Sammanfattning

Av regionens 59 fastigheter är 
12 servicehus. Av dessa hål-
ler nio (Brevlådan 1, Bygeln 5, 
Edö 1, Kastanjen 7, Lektionen 
6, Måsholmen 15, Prästgårds-
hagen 2, Svalrocken 17 och Tre-
hörningen 1) förhållandevis låg 
standard, med eftersatt inre un-
derhåll. Fruängsgården 1, Frö-
sätra 1 och Bygeln 1 är i betyd-
ligt bättre skick på grund av 

nyligen genomförda och pågåen-
de totalrenoveringar.

Av dessa fastigheter sköts 
driften av extern personal en-
dast på tre, resten sköts av egen 
personal. 

Genomgripande ombyggna-
der har genomförts i fem av 
fastigheterna. Ombyggnad till 
seniorboende har pågått i Mal-
sätra 3, Jungfru Lona 2 och By-

geln 5. Större ombyggnader 
har även skett i Frösätra 1 och 
Fruängsgården 1.

Akuta händelser har drabbat 
fastigheterna i samband med 
olika former av vattenläckage. 
Fastigheten Måsholmen 15 har 
under 2006 drabbats av omfat-
tande vattenskador i badrum på 
grund av brister i tidigare un-
derhåll. 

Inventeringar

Samtliga fastigheter har inven-
terats avseende fastighetsnä-
ra källsortering. Två fastigheter 
som varit pilotprojekt är kla-
ra; Bottenstocken i Gröndal och 
Röda stugan på Mikrofonvägen 

vid Telefonplan, där källsorte-
ringsutrymme iordningställts, i 
och i anslutning till fastigheten. 
Skötselavtal har tecknats med 
två olika fi rmor för att kunna 
göra en bedömning av vilka ni-

våer och vilka kostnader/bespa-
ringar som kan uppstå vid olika 
hanteringar. Utbyggnad/om-
byggnad fortsätter under 2007.
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Planerat underhåll

Tak på Trekanten
På fastigheten Trekanten, i Lilje-
holmen, har ett av taken renove-
rats. Taket byttes, med ett lyckat 
resultat, ut till ett sedum tak.

Tak på Bottenstocken
En takomläggning genomför-
des på Bottenstocken i Grön-

dal, höhusdelen på Gröndalsvä-
gen 146.

Avsaltningsanläggning 
på Gålö
Tillsammans med Skärgårds-
stiftelsen har Micasa Fastighe-
ter färdigställt installationen 
av en avsaltningsanläggning för 

att tillgodose en säker tillgång 
på dricksvatten till hyresgäs-
terna på Stegsholm och även en 
angränsande gård. Tidigare var 
fastigheten beroende av vatten-
tillgången i egen brunn. Kost-
nad för installation och drift 
fördelades mellan Micasa Fast-
igheter och Skärgårdsstiftelsen.

Lokalanpassningar - nya hyresgäster

Vårbergs sjukhem
I delar av de ytor som tomställ-
des efter Skärholmen uppsäg-
ning av låghusdelar och botten-
plan i höghusdelen, har två nya 
hyresgäster fl yttat in. Stock-

holms babysim hyr bassängen 
med angränsade ytor. Vårljus 
hyr bottenplanet i höghusdelen 
där de har sin verksamhet med 
ensamkommande fl yktingbarn.

Byholmen
Carema omsorg har fl yttat in i 
delar av Byholmen till ytor som 
Skärholmen hade avvecklat. 
Micasa för en dialog med Care-
ma Omsorg om att överta ytter-
ligare lokaler i Byholmen.

Belysningsprojekt
Bolaget har fortsatt med ar-
betet med att skapa en tryg-
gare miljö utomhus för bo-
ende och personal. Bl a har 
ett projekt i parken vid De 
gamlas vänner färdig-
ställts.

Fruängsgården hus C
En totalombyggnad av sjuk hems-
avdelningen på Fruängsgården 
startade i juni 2006. Ombyggna-
den innebär att hela våningspla-
net rivs ut och byggs upp på nytt. 
Efter ombyggnad kommer sjuk-
hemmet att innehålla 38 lägen-
heter varav 10–11 kan användas 
som dubbelrum. Samtliga rum 
har fullgod standard. En avdel-
ning kommer att vara en omvänd 
allergiavdelning. Med detta me-
nas att de boende kommer att få 

Försäljningar
Under året såldes två fastig-
heter inom regionen, Viskan 
och Åkers-Lida behandlings-
hem belägna inom Sträng-
näs kommun. 

Uppsagda fastigheter
Socialtjänsten har under 
året sagt upp Älvis 
(Tumba 8:8), för avfl yttning 
under våren 2007. 

Större ombyggnader

ha djur på avdelningen, och per-
sonal får söka sig till den avdel-
ningen med vetskap om detta.

Efter ombyggnaden är Häger-
stens äldrecenter klart och här 
kommer att fi nnas gruppbostä-
der, rehabilitering, dagvård och 
sjukhemsplatser. Sjukhemmet 
på Axelsbergs servicehus att läg-
gas ner och fl yttar in i hus C på 
Fruängsgården.

Frösätra hus C2-C3 
Under våren 2006 startade om-

byggnad av hus C2 och C3 i Frö-
sätra servicehus. Samtidigt 
beslutade Skärholmens stads-
delsförvaltning att byta namn på 
fastigheten till Sätra vård- och 
omsorgsboende. Hus C2-C3 kom-
mer efter ombyggnad att innehål-
la 60 lägenheter för gruppboende, 
framförallt demensboende. Pre-
cis som Hägersten kommer Sätra 
vård- och omsorgsboende att bli 
Skärholmens äldrecentrum, där 
stadsdelen samlar sina resurser 
för omsorgsboendet.
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Teknikavdelningen ansvarar för alla bolagets större om- och nybyggnadsprojekt,
upphandling, inköp, miljö, kvalitet, tillgänglighet och övergripande

tekniska frågor i fastigheterna.

Fastighetsutveckling

Innerstaden
Inom servicehuset Väderkvar-
nen har lägenheter byggts om 
till stödboende och gruppboen-
de med totalt 36 lägenheter. Lä-
genheterna ligger på plan 3 och 
plan 4, 18 lägenheter per plan. 
Infl yttning januari 2007.

Inom fastigheten Väduren 16 
har ett gruppboende byggts.

På Vasen 3 har en förskola 
byggts. Dessutom har storköket, 
som förutom förskolan även för-
sörjer bl a servicehuset, byggts 
om.

I kv Skogsmarken, Essinge 
servicehus på Stora Essingen, 
har en förskola med fyra avdel-
ningar byggts. Infl yttning ägde 
rum hösten 2006.

Under 2006 startade ombygg-
nad till ett stödboende med fyra 
lägenheter i kv Dalen 20. In-
fl yttning januari 2007.

Under andra halvan av 2006 
byggdes två våningar i Svärdets 
servicehus om till kontorsloka-
ler för Micasa Fastigheter. 

På Vintertullen (Hamnvakten 
7) har en takombyggnad utförts.

Inom Stureby sjukhemsområ-
de har en sopsug installerats. 

I Riddarsporren 21 har ett 
gruppboende med sju lägenhe-
ter byggts. Infl yttning sker un-
der senvintern 2007.

I Rio 9, på Gärdet, har ett 
gruppboende med sju lägenhe-
ter byggts. Infl yttning sker un-
der våren 2007.

Inom Stureby sjukhemsom-
råde har två byggnader byggts 
om dels för sjukhemsboende för 
Enskede-Årsta stadsdelsförvalt-
ning, dels för äldreboende för 
Finskt Äldreboende. Även mar-
ken runt fastigheterna har rus-
tats upp med bl a sittgrupper 
och belysning.

Västerort
Hässelgården i Hässelbygård: 
Projektet ”Hässelgården” är ett 
samverkansprojekt mellan Häs-
selby-Vällingby stadsdelsför-
valtning och Stockholms läns 
landsting/Beställarkontor vård. 
Det syftar till att bättre tillva-
rata de gemensamma resurser-
na för de äldre inom stadsdelen. 
Under 2006 har en äldrevårds-
central byggts inom servicehu-
set.

Rinkeby servicehus: Tillsam-
mans med Stadsdelsförvalt-
ningen, pensionärsrådet, för-
troenderådet och personalen på 
Rinkeby servicehus har en upp-
rustning av en av yttergårdarna 
genomförts. 

Köpenhamn 1: De genomför-
da medborgarförslagen inom 

Kista stadsdelsförvaltning som 
har arbetats fram inom ramen 
för ytterstadssatsningen invig-
des juni 2006 på de två inner-
gårdarna i Kista servicehus. 
Genomförandet innebär att till-
gänglighet, med nya gång- och 
planteringsytor, skapats för att 
öka de boendes utevistelse. Går-
darna har även fått ny belys-
ning. 

I fastigheten Köpenhamn har 
också åtta servicehuslägenheter 
tillsammans med en korridor 
byggts om till ett gruppboende.

Tillsammans med Kista 
stadsdelsförvaltning har Sveri-
gesalen rustats upp. Stadsdelen 
har bekostat en ny teleskåpläk-
tare. I samband med att stads-
delen rustar upp torget får bib-
lioteket en ny entré.

Söderort
Farsta sjukhem: Ett projekt för 
ombyggnad av Farsta sjukhem 
har startat under året. Projek-
tet genomförs i nära samarbe-
te med Farsta stadsdelsförvalt-
ning. Beräknad byggstart 2008.

Älvsjö servicehus: Även här 
startades ett projekt för att se 
över möjligheter att anpassa bo-
enderum på sjukhemsavdel-
ningen till dagens krav. Beräk-
nad byggstart 2007/2008.
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Kastanjens servicehus: 
Stadsdelen har önskemål om 
att omvandla större delen av 
fastigheten till boende med hel-
dygnsomsorg. 

Frösätra hus C1: Skärholmen 
stadsdelsförvaltning har för av-

sikt att avveckla verksamheten 
på Vårberg sjukhem under 2008 
och fl ytta till Sätra vård- och 
omsorgsboende. 

Barnstuga Axelsbergs servi-
cehus: Tillsammans med stads-
delen undersöker Micasa Fastig-

heter förutsättningarna för att 
utöka befi ntlig barnstuga med 
2-4 avdelningar på Kinnman-
sonsvägen 45, i bottenvåningen 
till den byggnad som innehåller 
seniorboendet. Beräknad bygg-
start våren 2008.

Miljöarbetet 

Under 2006 har Micasa Fastigheters miljöarbete kommit igång på allvar. Fokus har 
legat på att minska energiförbrukningen, öka källsorteringen av sopor samt förbättra 
inomhusmiljö i fastigheterna. Uppbyggnaden av ett eget miljöledningssystem har också 
pågått för fullt. En viktig del i detta var en miljöpolicy som antogs under våren 2006.

Miljöpolicyn sätter 
ribban för miljöarbetet
Genom ett metodiskt och kon-
sek vent miljöarbete i alla delar 
av orga nisationen ska Micasa 
Fastigheter verka för en lång-
siktigt hållbar utveckling samt 
ständig förbättring inom verk-
samhetsområdet.
Detta uppnår vi genom att: 
• Ständigt sträva efter att 

minska verksamhetens miljö-
påverkan och förebygga föro-
reningar.

• Utnyttja energi och andra na-
turresurser effektivt samt 
välja teknik och material med 
goda miljöegenskaper.

• Arbeta för en god innemil-
jö och därmed en bättre hälsa 
för våra hyresgäster.

• Säkerställa att kraven i miljö-
lagstiftningen följs eller över-
träffas.

• Aktivt söka nya kunskaper 
och ta del av nya rön i frågor 
som rör miljöarbetet.

Miljöledningssystem är 
en hjälp på vägen
Målet är att Micasa Fastighe-
ter ska bli miljöcertifi erat en-
ligt ISO 14001. Ett strukturerat 
ledningssystem gör det enkla-
re att följa lag- och policykrav 
samt se till att det sker en stän-
dig förbättring.

Arbetet med att ta fram ruti-
ner och styrande dokument för 
miljöledningsarbetet har på-
gått under året. Bland annat 
har miljöplaner tagits fram för 
ombyggnad och nybyggnad. Ru-
tiner, blanketter och övriga do-
kument för att underlätta det 
dagliga arbetet med miljön i 
miljöledningssystemet har pu-
blicerats kontinuerligt på Enok 
(intranätet). 

Miljömål fastställda i 
Miljöprogram
Av de miljömål som beslutats av 
företaget för 2005 uppnåddes de 
fl esta under hösten 2006. 
• Installation av fem bergvär-

mepumpar för att minska en-
ergiförbrukningen. Klart no-
vember 2006.

• Soprumsutredning i samtli-
ga fastigheter för att få bätt-
re kontroll på avfallet, klart 
oktober 2006. Ombyggnad av 
miljörummen ingår i 2007 års 
miljöprogram.

• Radonmätning för bättre in-
omhusmiljö.

Ommätning och sanering av 
fastigheter med för högt gräns-
värde ingår också i 2007 års 
miljöprogram.

Miljögrupp startad på 
Micasa Fastigheter
Under hösten startade Mica-
sa Fastigheters miljögrupp. Den 
består av representanter från 
varje region och avdelning. Tan-
ken är att miljögruppen ska 
fungera som en länk mellan det 
miljöarbetet som sker i regio-
nerna och det som sker centralt. 
Vi har inventerat vad regioner-
na arbetar med för miljöfrågor 
och miljögruppen har arbetat 
med att ta fram Miljöprogram-
met för 2007.
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Energi – vår största mil-
jöpåverkan
Den miljöaspekt som har störst 
negativ miljöpåverkan är ener-
giförbrukningen. För att försö-
ka minska denna påverkan har 
bolaget undersökt möjligheten 
att använda EPC (Energy Per-
formance Contract). Under året 
har ett antal möten med kon-
sulter specialiserade på detta 
ägt rum och beslut väntas tas 
under 2007. 

Avfall – soprumsinvente-
ring genomförd
En utredning av soprummen i 
samtliga fastigheter har gjorts 
under året. Målet är att sopsor-
tering ska införas i alla hus. Ett 
förslag till ombyggnad av sop-
rummen till ”miljörum” har 
gjorts med prioriteringsord-
ning. Sortering av soporna både 
främjar miljön och sänker kost-
naden för sophämtningen.

Förbättrad inomhusmiljö 
genom radonmätning
En viktig aspekt för inomhus-
miljön är att halterna av skad-
liga ämnen ligger under de 
gränsvärden som fi nns. Detta 
gäller bland annat radon. Ra-
donhalten har undersökts i 75 
procent av bolagets fastigheter. 
Endast ett fåtal har för höga 
värden. Under året har ett sy-
stem för att registrera radon-
mätningar tagits fram och bör-
jat användas, det är en del i det 
så kallade Reqs-systemet. 

Minskad kemikaliean-
vändning med avveck-
lingslista
Micasa Fastigheter kräver i alla 
upphandlingar att entrepre-
nörerna skall följa Byggd mil-
jös avvecklingslista och den 

produktlista över miljöpröva-
de kemiska byggprodukter som 
fi nns. Byggd miljö är ett samar-
bete mellan ett fl ertal bygg- och 
fastighetsbolag med syfte att 
minska användandet av farli-
ga kemikalier i byggprocessen 
och samtidigt få fram mer mil-
jöanpassade produkter. 

Byggd miljös avvecklings-
lista är ett arbetsverktyg i 
strävan efter en giftfri miljö. 
Den innehåller sådana äm-
nen där man anser att an-
vändandet bör bevakas och 
fasas ut för att minimera 
påverkan på arbetsmiljö, 
yttre miljö samt brukarmil-
jö. Avvecklingslistan upp-
dateras ständigt i takt med 
lagändringar och andra fö-
reskrifter, produktutveck-
ling och nya rön. Avveck-
lingslistan ska ligga till 
grund för alla produktval 
redan från projektering 
till produktion och för-
valtning av fastigheten. 
Möjlighet fi nns att få en 
miljöbedömning av oprö-
vade kemiska byggpro-
dukter via Byggd miljö. 
De miljökonsulter som 
används i projekt över 
sju mnkr gör också re-
gelbundna besiktning-
ar av byggarbetsplatserna och 
kontrollerar att inte andra än 
godkända produkter används. 
Om icke miljöprövade produk-
ter återfi nns på byggarbetsplat-
sen skickas detta till Byggd mil-
jö för kontroll. Detta har skett 
ett par gånger under året.

Under 2006 beslöts att Micasa 
ska ha en egen Kemgrupp för att 
minska kemikalie användningen 
i fastig hetsdriften. 

Bara miljöbilar
Under året har möjligheten att 
använda egen bil i tjänsten ta-
gits bort, detta för att bara så 
kallade miljöbilar ska användas 
under arbetstid. Alla repara-
törsbilar har bytts ut och bola-
get har under året haft en bil-
pool tillsammans med FB. Nya 
miljöbilar har också beställts 
för att klara bilpoolen efter fl yt-
ten till Rosenlundsgatan. 
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Micasa Fastigheter i Stockholm 
AB omfattas av lagen om of-
fentlig upphandling. Det med-
för att företaget är skyldigt att 
upphandla och köpa entrepre-
nader och konsultinsatser i kon-
kurrens, annonserade i offentli-
ga databaser. För att genomföra 
dessa åtaganden har företa-
get tidigare köpt konsulttjäns-
ter men under året har kompe-
tensen inom företaget byggts 
upp. Den tekniska avdelning-
en har tillförts en tjänst för in-

köpssamordning och numera 
genomförs huvuddelen av alla 
upphandlingar med egen kom-
petens.

Under året har en lång rad 
byggentreprenader handlats 
upp men även ramavtal för kon-
sulttjänster som ska gälla för 
kommande tvåårsperiod. I fl e-
ra av byggentreprenaderna har 
upphandling genomförts men 
på grund av rådande konjunk-
turläge har inga anbud erhål-
lits. 

En översyn av inköps- och 
upphandlingsprocessen inom fö-
retaget har påbörjats under se-
nare delen av året och kommer 
att slutföras under första de-
len av 2007. Översynen kommer 
troligen att medföra effektivise-
ringar i processen. Under sena-
re delen av 2006 togs de första 
stegen för att införa ett datori-
serat inköpsverktyg, en inköps-
modul i ekonomisystemet. Det 
arbetet kommer också att fort-
sätta under 2007.

Tillgänlighet

För att hyresgästerna skall vara 
nöjda måste Micasa Fastighe-
ter ta fram rutiner/processer i 
det interna arbetet. Detta är ett 
stort arbete som berör alla olika 
funktioner i företaget från köp 
av fastighet till förvaltning och 
ombyggnad. 

Kvalitetsarbetet har startat 
med att byggprocessen doku-
menterats. Där började arbetet 
med att ta fram ett fl ödessche-
ma för att på ett tydligare sätt 

visa var och när besluten i en 
byggprocess tas. Detta fl ödes-
schema visar den komplexa bil-
den av vilka beslut som tas i 
stadsdelsnämnd, Stadslednings-
kontor, Kommunstyrelsens eko-
nomiutskott och Micasa Fast-
igheters styrelse för att en 
ombyggnad skall göras. 

Utifrån detta schema arbetar 
bolaget för att ta fram check-
listor och rutiner för de arbets-
uppgifter som görs i varje ske-

de. Detta schema är också ett 
hjälpmedel för alla medverkan-
de i byggprocessen för att hålla 
de tidsramar som fi nns.

Förvaltarna har regelbund-
na möten med hyresgästerna 
i de större fastigheterna. Det 
är möte med förtroenderåd och 
boråd men även med Lokalin-
tendenterna på stadsdelsför-
valtningarna och med verksam-
hetsansvariga.

Upphandling

Kommunfullmäktige har beslu-
tat att Stockholm ska vara värl-
dens mest tillgängliga stad år 
2010 och arbete pågår i hela 
staden, även hos Micasa Fastig-
heter.

Tillgänglighetsbesiktningar 
har genomförts och det utsatta 
målet på 25 procent av bolagets 
fastighetsbestånd har uppnåtts. 
Målet för år 2007 är att besikta 
ytterligare minst 50 procent av 
fastighetsbeståndet. 

I första hand har servicehu-
sen och sjukhemmen besiktats. 
Därefter fortsätter besiktningen 
av övriga fastigheter.

De vanligaste anmärkningar-
na rör hissar, trappor och dörr-
öppnare. Hissarna är för små 
och hissknapparna är inte tak-
tila för att underlätta för syn-
skadade. Trapporna har inte 
markering för när de börjar el-
ler slutar. Dörröppnare har sina 
manöverdon placerade fel eller 

för högt. Dörrslagningsmarke-
ring på golvet eller marken sak-
nas nästan helt. Här utgörs de 
fl esta incidenterna av att folk 
får dörren på sig. En annan 
vanlig anmärkning är skylt-
ningen, både inom- och utom-
hus. Receptionerna är ofta otill-
gängliga. 

Besiktningsprotokollen läggs 
in på en webbsida där förvalta-
re, projektledare eller andra in-
tresserade kan hämta uppgifter 
om inventeringen. 

Kvalitetsarbete 2006
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Alla seniorboendeprojekt påbörjade eller klara

Seniorlägenheter är hyresrät-
ter och får hyras utan krav på 
biståndsbedömning av personer 
över 65 år. Seniorlägenheter för-
medlas av Stockholm Stads Bo-
stadsförmedling. Lägenheterna 
har hög grundstandard och är 
anpassade till de speciella öns-
kemål och krav som äldre har. 
Möjlighet fi nns idag att göra 
tillval när det gäller utrustning 
och kommer i framtiden att om-
fatta service i form av både 
tjänster och trygghet. Många av 
de hus som görs om till senior-
lägenheter är byggda under 60- 
och 70-talen och kan inte alltid 
anpassas till dagens standard. 
Standarden kan därmed varie-
ra något mellan fastig heterna. 
Seniorbostäderna innehåller i 
de fl esta fall gemensamhetsytor 
såsom övernattningslägenheter 
och samlingslokal.

Söderort
Jungfru Lona i Axelsberg
Under 2006 påbörjades omvand-
lingen i delar av Axelsbergs ser-
vicehus, fastigheten Jungfru 
Lona 2, till seniorboende. Antal 
lägenheter efter ombyggnaden 
blir 72. 

Bygeln i Rågsved
Ombyggnad av fastigheten By-
geln 5, Rågsveds äldreboende, 
startade också under 2006. To-
talt berörs 40 lägenheter som 
kommer att färdigställas under 
2007–2011. 

Malsätra i Sätra
Ombyggnad av fastigheten Mal-
sätra 3 till seniorboende starta-
de 2005. Under 2007 kommer de 

sista av totalt 64 lägenheter att 
färdigställas.

Innerstaden
Rio på Gärdet
Ombyggnad av Rio servicehus 
inleddes under senhösten 2006. 
Fastigheten kommer att få to-
talt 66 seniorlägenheter på plan 
4, samt plan 6-11. 

Mälteriet på 
Reimersholme
Ombyggnaden av Mälteriet 2 
till Reimersudde Seniorboende 
påbörjades under 2005. Totalt 
kommer 124 lägenheter att 
byggas om och 19 nya lägen-
heter byggas. Under 2006 har 
infl yttning skett i 39 ombygg-
da lägenheter och sju nybygg-
da lägenheter.

Skogsmarken på 
Stora Essingen
Under senhösten startade 
projektering inför ombygg-
nad av fastigheten Skogsmar-
ken 23, Essinge Seniorboende. 
Totalt planeras 29 seniorlägen-
heter. 
 
Riddarsporren på Norrmalm
Under hösten projekterades 
även ombyggnad av en del av 
fastigheten Riddarsporren 21 i 
Riddarsporrens Servicehus. Un-
der de närmaste åren kommer 
totalt 110 lägenheter att byggas 
om i etapper.

Västerort
Vallörten i Hässelby 

Villastad
Ombyggnaden till seniorboende 
startade efter semestern 2006 
och under december fylldes alla 
32 lägenheter med hyresgäster.

Hässelgården i Hässelby-
gård – seniorboende
En mindre renovering av alla 
124 lägenheterna är utförd un-
der 2006. Då ombyggnader på-
går i andra delar av fastigheten, 
avvaktar Micasa Fastigheter 
med större åtgärder.
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Bolaget har under året kommit in i en mer förvaltande fas efter tidigare års många 
fastighetsköp. Fokus har varit att åtgärda det eftersatta underhållet i övertagna

fastigheter. Eftersom bolaget har en hög belåningsgrad har årets 
räntehöjningar påverkat resultatet i hög grad.

Fastighetsbeståndet omfattar seniorbostäder, boende med heldygnsomsorg,
servicehus, behandlingshem och andra typer av vårdbostäder. En stor del av

fastigheterna blockförhyrs av stadsdelsnämnderna, som i sin tur upplåter bostäderna 
till människor i behov av särskilt boende.

Servicehusbostäder
Servicehusen är huvudsakli-
gen byggda på 1970- och 1980-
talen och är i stort behov av un-
derhåll och ombyggnad inom 
de närmaste åren. Hyreskon-
trakten på lägenheterna i ser-
vicehusen övergår allt efter-
som lägenheterna blir lediga till 
stadsdelsförvaltningarna som 
så småningom kommer att för-
hyra hela fastigheterna.

Seniorbostäder
Stadsdelarnas förändrade efter-
frågan på servicehusbostäder har 
inneburit att ett antal servicehus 
helt eller delvis omvandlats till 
seniorboende. De ca 700 lägenhe-
terna förmedlas via Stockholms 
Stads Bostadsförmedling

Boende med heldygns-
omsorg
Bolaget har 17 fastigheter för 
boende med heldygnsomsorg 
som alla är helt ombyggda. På 
avdelningarna fi nns dessutom 
gemensamma utrymmen såsom 
matrum och vardagsrum.

Gruppbostäder, behand-
lingshem och dagcenter
Inom bolaget fi nns 24 fastighe-
ter som inrymmer gruppbostä-
der, 21 fastigheter med behand-
lingshem samt tio fastigheter 
med dagverksamhet. De frilig-
gande gruppbostäderna är of-
tast byggda för fysiskt eller psy-
kiskt handikappade. Det fi nns 
även gruppbostäder insprängda 
i servicehus och sjukhem. Be-
handlingshemmen är i stor ut-
sträckning inrymda i byggnader 
från förra sekelskiftet.

Lokaler
I samtliga servicehus fi nns lo-
kalytor som hyrs för stadens 
äldreomsorg och används för ge-

mensamma behov. Inom service-
husen fi nns även ett antal stör-
re lokaler som är upplåtna till 
andra ändamål såsom skolverk-
samhet, förskoleverksamhet och 
sjukhemsenheter.

Garage
I servicehusen och seniorboen-
dena fi nns totalt 21 storgarage. 
Stockholms Stads Parkerings 
AB sköter driften av dessa. 

Förvaltningsuppdrag
Bolaget förvaltar nio fastighe-
ter, 30 472 kvm, på uppdrag av 
staden. Dessa består av sjuk-
hem under ombyggnad och 
gruppbostäder under uppföran-
de.

Fastigheter inköpta 
2006

Köpeskilling
Tkr

Tillträdesdatum Area BRA

Blackebergs Gård 2 439 800 2006-03-01 30 939

Trossen 13 64 152 2006-09-15 19 800

Fastigheter sålda 
2006

Tkr Area BRA

Åkers Lida 2:3 7 600 2006-10-26 1 957

Viskan 4 1 130 2006-12-11 124
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Stadsdelsnämnd Stadsdel Region Fastighet Fast-
igh.nr

Adress Populärnamn

Bromma Beckomberga 930 Tunet 1 7108 Råckstavägen 26-36 Tunet

Bromma Blackeberg 930 Dalbon 1 7109 Björnsonsgatan 251 Blackebergs serv.h

Bromma Blackeberg 930 Blackebergs Gård 2 7275 Blackebergsbacken 37-45 Mälarbackens vård och omsorg

Bromma Bromma kyrka 930 Ålderdomshemmet 7 7273 Bromma Kyrkväg 449-453, 
455 A-D

Brommagården

Bromma Mariehäll 930 Ölänningen 2 7193 Solbergsvägen 49

Bromma Nockebyhov 930 Ceremonien 5 7127 Gubbkärrsvägen 21 Ceremoniens serv.h

Bromma Stora Mossen 930 Tvättstugan 1 7124 Nyängsvägen 122 Nyängens grp-bostad

Bromma Traneberg 930 Sörklippan 1 7117 Tranebergsvägen 45-47 Traneberg

Bromma Traneberg 930 Hallandsås 1 7153 Missionsvägen 16 Johannelunds gård

Bromma Ulvsunda 930 Prästgården 1 7192 Lövåsvägen 14

Bromma Äppelviken 930 Bockarna Bruse 1 7268 Nyängsvägen 49 A-B

Enskede-Årsta Enskede Gård 910 Alven 7 7130 Lilla Gungans Väg 12

Enskede-Årsta Enskede Gård 910 Lilla Gungan 8 7158 Lilla Gungans Väg 6

Enskede-Årsta Gamla Enskede 910 Palsternackan 3 7113 Handelsvägen 170 A-B, 172 Enskede nya serv.h

Enskede-Årsta Gamla Enskede 910 Dalen 20 7266 Bersågränd 11 Enskededalens servicehus

Enskede-Årsta Stureby 910 De Gamlas Hem 2 7145 Tussmötevägen 169-199 Stureby sjukhem

Enskede-Årsta Stureby 910 Gamlebo 8 7243 Ramviksvägen 211-215 Stureby sjukhem

Enskede-Årsta Årsta 910 Ånn 7 7191 Årstavägen 112 Årsta sjukhem

Farsta Farsta 920 Hammarö 11 7150 Nykroppagatan 2

Farsta Farsta 920 Ålö 2 7154 Larsbodavägen 30

Farsta Farsta 920 Perstorp 1 7166 Ekebergabacken 4 Farsta sjukhem

Farsta Farsta Strand 920 Vilohemmet 1 7186 Gräsmarksgränd 2 Kransens beh-hem

Farsta Farsta Strand 920 Edö 1 7252 Nordmarksvägen 82-84 Edö serv.hus

Farsta Hökarängen 920 Kryddpepparn 3 7123 Lingvägen 157 Linggården

Farsta Svedmyra 920 Brevlådan 1 7116 Brevvägen 8-14, 11-21 Postiljonen

Hägersten Aspudden 920 Skärsliparen 2 7173 Skärslipargränd 13 Ankaret

Hägersten Fruängen 920 Fruängsgården 1 7105 Elsa Beskows Gata 4-10 Fruängsgården

Hägersten Hägersten 920 Jungfru Lona 2 7106 Axelsbergs Torg 1-5 Axelsbergs serv.h

Hägersten Hägersten 920 Broder Pehr 1 7142 Hägerstens Allé 19

Hägersten Hägersten 920 Västbo 1 7240 Eolshällsvägen 4 Västbo

Hägersten Mälarhöjden 920 Pettersbergsgården 15 7167 Båtsmanskroken 28 Pettersbergsgården

Hägersten Västberga 920 Västberga Gård 1 7190 Västberga gårdsväg 30 Västberga gård

Hägersten Västertorp 920 Bandyklubban 5 7136 Bandyvägen 3 Bandyvägens grp-bostad

Hägersten Västertorp 920 Brättet 2 7143 Terrängvägen 18-20

Hässelby-Vällingby Hässelby Gård 930 Blindfönstret 5 7139 Astrakangatan 81 A-D

Hässelby-Vällingby Hässelby Gård 930 Blindfönstret 6 7207 Astrakangatan 81 E

Hässelby-Vällingby Hässelby Gård 930 Överstycket 1 7251 Ormängstorget 10 A-D Hässelby gårds serv.h

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad 930 Skolörten 2 7125 Riddersviksvägen 108-114 Skolörtens serv.hus

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad 930 Vallörten 17 7126 Malörtsgränd 1-5

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad 930 Backlöken 5 7135 Backlöksvägen 3 Törngården

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad 930 Brandliljan 14 7141 Brunklövergränd 9

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad 930 Klofi bblan 24 7155 Svärdsliljevägen 153

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad 930 Myrbräckan 8 7161 Neptunistigen 8

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad 930 Spetskålen 65 7175 Loviselundsvägen 155

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad 930 Vitmåran 1 7187 Bergmyntegränd 5

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad 930 Väpplingen 8 7189 Rädisvägen 59

Hässelby-Vällingby Hässelby Villastad 930 Eklövet 14 7206 Eklövsgränd 17

Fastighetsförteckning
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Användning Ursprungl. 
byggår

Senaste 
omb

Uthyrningsbar 
yta

Antal bostäder Ant lok Taxeringsvärde Förvärvsdatum

Servicehus 1983 12 890 144 4 0 1999-12-31

Servicehus 1959 1988 6 981 98 2 50 232 000 1999-12-31

Sjukhem 1960 2005 22 733 284 5 0 2006-03-01

Servicehus 1992 2001 3 286 36 4 35 892 000 2005-08-31

Spec anv 1937 1990 450 0 1 3 479 000 2004-06-01

Servicehus 1975 8 533 164 5 70 000 000 2004-06-01

Grp-bostad 1930 2004 394 7 1 2 063 000 2003-07-01

Servicehus 1983 10 864 101 6 87 000 000 2001-01-01

Behandlingshem 1790 2002 899 0 1 0 2004-06-01

Grp-bostad 2002 402 6 1 0 2004-06-01

Korttidshem 1975, 1988 1992 671 0 2 0 2005-04-01

Spec anv 1920 1999 190 0 1 0 2004-06-01

Spec anv 1911 178 0 1 0 2004-06-01

Servicehus 1952 1984 6 618 88 1 56 446 000 2001-01-01

Servicehus 1979 22 065 286 10 100 000 000 2005-12-16

Sjukhem 1935 2006 19 625 154 28 2 077 000 2004-06-01

Sjukhem 1957 2006 14 866 136 5 0 2004-06-01

Sjukhem 1961 2000 6 329 77 5 0 2004-06-01

Dagcenter 1960 1995 320 0 1 0 2004-06-01

Dagcenter 1961 320 0 1 0 2004-06-01

Sjukhem 1964 1991 13 390 0 1 0 2004-06-01

Behandlingshem 1903 1994 740 0 1 0 2004-06-01

Servicehus 1975 1995 13 256 246 6 88 244 000 2004-06-01

Spec anv 1955 1 001 0 1 0 2002-12-02

Servicehus 1949 1996 10 918 158 8 46 600 000 2001-01-01

Behandlingshem 1955 1 100 0 1 0 2004-06-01

Servicehus 1969 2006 23 873 245 12 170 000 000 1999-12-31

Seniorboende 1983 2006 19 488 197 13 127 903 000 1999-12-31

Grp-bostad 1999 565 7 1 0 2004-06-01

Behandlingshem 1945 1999 548 0 1 0 2004-06-01

Behandlingshem före 1913 1963 792 0 1 0 2004-06-01

Behandlingshem 1947 1996 4 761 0 3 0 2004-06-01

Grp-bostad 1996 1997 343 7 1 0 2004-06-01

Dagcenter 1953 1995 255 0 1 0 2004-06-01

Grp-bostad 1980 2002 1 503 25 1 0 2004-06-01

Grp-bostad 1980 2002 118 0 1 0 2004-06-01

Servicehus/Seniorbostäder 1973 22 881 287 13 94 779 000 2004-06-01

Seniorboende 1974 2003 11 039 142 4 59 747 000 2004-06-01

Servicehus/Seniorbostäder 1974 2006 5 652 100 7 38 687 000 2004-06-01

Dagcenter 1972 625 0 1 0 2004-06-01

Grp-bostad 1979 1994 789 10 1 0 2004-06-01

Grp-bostad 2001 401 6 1 0 2004-06-01

Grp-bostad 1977 2002 274 0 1 0 2004-06-01

Behandlingshem 1934 1957 594 0 1 0 2004-06-01

Grp-bostad 2000 355 5 1 0 2004-06-01

Dagcenter 1971 118 0 1 0 2004-06-01

Grp-bostad 2001 451 6 2 0 2004-06-01
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Stadsdelsnämnd Stadsdel Region Fastighet Fast-
igh.nr

Adress Populärnamn

Hässelby-Vällingby Kälvesta 930 Salome 10 7171 Soprangränd 17

Hässelby-Vällingby Nälsta 930 Fästegåvan 16 7149 Solhagavägen 94

Hässelby-Vällingby Råcksta 930 Vårdhemmet 1 7188 Råckstavägen 100 A-C Råcksta sjukhem

Katarina Sofi a Södermalm 910 Hamnvakten 7 7119 Katarina Bangata 80-82 Vintertullen

Kista Husby 930 Oslo 10 7213 Oslogatan 7

Kista Kista 930 Köpenhamn 1 7262 Kista Torg 1-7 Kista serv.hus

Kungsholmen Kungsholmen 910 Pilträdet 10 7110 Bolinders Plan 3-5 Pilträdet

Kungsholmen Kungsholmen 910 Pilträdet 14 7168 Bolinders Plan 1 Serafens äldreboende

Kungsholmen Kungsholmen 910 Trossen 13 7287 Fridhemsgatan 56 Trossen

Kungsholmen Stora Essingen 910 Skogsmarken 23 7115 Essingestråket 44 Essinge serv.hus

Liljeholmen Gröndal 920 Bottenstocken 13 7102 Gröndalsvägen 138-146

Liljeholmen Liljeholmen 920 Trehörningen 1 7259 Lövholmsvägen 25-35 Serv.h. Trekanten

Liljeholmen Midsommarkran-
sen

920 Kastanjen 7 7120 Majstångsvägen 4-6 Kastanjen

Liljeholmen Västberga 920 Likriktaren 2 7157 Mikrofonvägen 16 Röda stugan

Maria G:a Stan Reimersholme 910 Mälteriet 2 7101 Vindragarvägen 16-18 Reimersudde seniorboende

Maria G:a Stan Södermalm 910 Svärdet 8 7107 Maria Bangata 1 Tanto serv.hus

Maria G:a Stan Södermalm 910 Fabriken 37 7129 Bergsunds strand 43, 47 Bergsunds äldreboende

Maria G:a Stan Södermalm 910 Stiftelsen 1 7147 Björngårdsgatan 23 Oscar 1 Minne

Maria G:a Stan Södermalm 910 Vattumannen 31 7184 Timmermansgatan 27 Magdalenagården

Maria G:a Stan Södermalm 910 Vattenpasset 16 7241 Tideliusgatan 16 Guldbröllopshemmet

Maria G:a Stan Södermalm 910 Filen 4 7256 Hornsgatan 127-139 Hornstulls serv.hus

Norrmalm Norrmalm 910 Väderkvarnen 20 7112 Brunnsgatan 26 A-F Väderkvarnen

Norrmalm Vasastan 910 Blåkråkan 4 7140 Ingemarsgatan 12 Kruton

Norrmalm Vasastan 910 Sabbatsberg 23 7170 Sabbatsbergsvägen 1-30 Sabbatsbergs sjukhem

Norrmalm Vasastan 910 Vilan 3 7185 Ingemarsgatan 9 Vilan

Norrmalm Vasastan 910 Väduren 16 7257 Birger Jarlsgatan 91 Vädurens serv.hus

Norrmalm Vasastan 910 Vasen 3 7258 Kadettgatan 2 Vasens serv.hus

Norrmalm Vasastan 910 Riddarsporren 21 7264 Norrtullsgatan 12 L Riddarsporrens serv.h

Rinkeby Rinkeby 930 Kvarnberget 2 7260 Rinkebyplan 2-8 Rinkeby serv.hus

Skarpnäck Bagarmossen 920 Myntmästaren 2 7270 Riksrådsvägen 203

Skarpnäck Bagarmossen 920 Jämlikheten 5 7276 Ljusnevägen 1 B

Skarpnäck Enskededalen 920 De Gamlas Vänner 7 7146 Gamla Tyresövägen 349 Hemmet för gamla

Skarpnäck Hammarbyhöjden 920 Lektionen 6 7253 Tidaholmsplan 11-19, 18-20 Hammarbyhöjdens serv.h

Skarpnäck Skarpnäcks Gård 920 Orhem 1:4 7172 Orhemsvägen 112-114 Riddaren

Skärholmen Bredäng 920 Nordens Vänner 4 7274 Ålgrytevägen 89

Skärholmen Skärholmen 920 Svanholmen 1 7179 Vårbergsvägen 63 Vårbergs sjukhem

Skärholmen Skärholmen 920 Måsholmen 15 7254 Bredholmsgatan 20-22 Skärholmens serv.h

Skärholmen Sätra 920 Malsätra 3 7250 Frösätrabacken 46

Skärholmen Sätra 920 Frösätra 1 7255 Frösätrabacken 7 Frösätra serv.hus

Skärholmen Vårberg 920 Byholmen 2 7118 Vårholmsbackarna 104-112 Byholmen

Spånga Bromsten 930 Ansgar 14 7131 Kavlegränd 10

Spånga Bromsten 930 Ansgar 15 7132 Cervins Väg 84

Spånga Bromsten 930 Ansgar 16 7133 Cervins Väg 84 A

Spånga Bromsten 930 Ansgar 17 7134 Kavlegränd 8

Spånga Bromsten 930 Idun 24 7263 Cervins Väg 9-15 Fristads serv.hus

Spånga Flysta 930 Bäcken 9 7144 Söderbergavägen 43

Spånga Sundby 930 Helgonlegenden 7 7178 Arrendevägen 51

Spånga Tensta 930 Stranninge 1 7261 Elinsborgsbacken 3-9 Tensta serv.hus

Vantör Bandhagen 920 Lådkameran 1 7159 Skeppstavägen 1-3 Bandhagshemmet
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Användning Ursprungl. 
byggår

Senaste 
omb

Uthyrningsbar 
yta

Antal bostäder Ant lok Taxeringsvärde Förvärvsdatum

Grp-bostad 1977 1995 240 0 1 0 2004-06-01

Grp-bostad 1999 386 6 1 0 2004-06-01

Sjukhem 1970 2003 18 219 236 6 0 2004-06-01

Servicehus 1982 2001 22 863 213 10 221 000 000 2001-01-01

Dagcenter 1974 154 0 1 0 2004-06-01

Servicehus 1977 2006 26 613 303 15 92 440 000 2004-06-01

Servicehus 1984 12 358 135 5 173 000 000 2001-01-01

Sjukhem 1983 2003 11 546 177 4 0 2004-06-01

Servicehus 1975 15 328 260 2 0 2006-09-15

Servicehus 1963 2006 3 886 38 5 36 800 000 2001-01-01

Seniorboende 1957 1994 6 462 65 9 53 112 000 1999-12-31

Servicehus 1986 10 572 100 4 92 200 000 2004-06-01

Servicehus 1981 2006 13 128 156 4 92 800 000 2001-01-01

Grp-bostad 1980 2001 446 7 1 0 2004-06-01

Seniorboende 1980 2006 12 091 179 6 159 000 000 1999-12-31

Servicehus 1986 2006 14 640 104 10 151 000 000 1999-12-31

Grp-bostad 1974 2002 16 299 132 9 179 000 000 2004-06-01

Spec anv 1874 1990 1 945 0 1 0 2004-06-01

Sjukhem 1962 1998 4 220 68 4 0 2004-06-01

Sjukhem 1887 1996 3 273 45 3 0 2004-06-01

Servicehus 1984 22 215 197 13 241 800 000 2004-06-01

Servicehus 1981 2006 20 106 184 16 306 000 000 2001-01-01

Behandlingshem 1910 425 0 1 0 2004-06-01

Sjukhem 1900-1950 21 212 180 23 0 2004-06-01

Behandlingshem 1910 753 0 1 0 2004-06-01

Servicehus 1981 2006 11 146 132 6 111 600 000 2004-06-01

Servicehus 1975 1996-
2000

6 930 92 6 76 213 000 2004-06-01

Servicehus 1980 2006 13 306 165 8 146 400 000 2004-12-21

Servicehus 1971 1999 8 478 154 8 32 598 000 2004-06-01

Korttidshem 1975 1983 371 0 1 0 2005-04-01

Grp-bostad 2005 495 0 1 0 2005-11-01

Sjukhem 1960 1996 10 996 140 3 0 2004-06-01

Servicehus 1987 8 749 105 5 65 770 000 2004-06-01

Behandlingshem 1860 2003 617 0 1 0 2004-06-01

Grp-bostad saknas 2005 571 0 1 0 2005-04-01

Sjukhem 1970 1996 18 448 0 5 0 2004-06-01

Servicehus 1968 13 185 177 21 65 740 000 2004-06-01

Seniorboende 1973 2005 3 511 64 1 18 400 000 2004-06-01

Servicehus 1973 2006 11 912 207 14 58 007 000 2004-06-01

Servicehus 1974 1997 12 258 169 11 55 170 000 2001-01-01

Spec anv 1980 147 0 1 0 2004-06-01

Spec anv 1980 147 0 1 0 2004-06-01

Dagcenter 1980 207 0 1 0 2004-06-01

Spec anv 1973 120 0 1 0 2004-06-01

Servicehus 1984 1993 17 297 175 5 91 320 000 2004-06-01

Grp-bostad 1979 1995 417 7 1 0 2004-06-01

Spec anv 1950 195 0 1 0 2004-06-01

Servicehus 1970 1989 14 116 198 9 49 450 000 2004-06-01

Behandlingshem 1965 3 237 0 1 0 2004-06-01
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Stadsdelsnämnd Stadsdel Region Fastighet Fast-
igh.nr

Adress Populärnamn

Vantör Bandhagen 920 Gulskivan 1 7269 Björksundsslingan 42

Vantör Hagsätra 920 Tjärdalen 4 7122 Porlabacken 38 Triaden

Vantör Hagsätra 920 Kolryssen 2 7156 Glanshammarsgatan 18 Drömmens korttidsh

Vantör Hagsätra 920 Svedjaren 1 7181 Hagsätravägen 117-119

Vantör Hagsätra 920 Svedjaren 3 7229 Hagsätravägen 115

Vantör Högdalen 920 Bilden 1 7267 Stålbogavägen 44

Vantör Rågsved 920 Bygeln 1 7103 Kumlagatan 1-5 Rågsveds Äldreboende

Vantör Rågsved 920 Bygeln 5 7104 Kumlagatan 9, 15-17 Rågsveds Äldreboende

Vantör Örby 920 Hemsystern 1 7152 Ripsavägen 38-44 Högdalens äldreboende

Älvsjö Långbro 920 Svalrocken 17 7111 Spadvägen 5-9 Långbroberg

Älvsjö Långbro 920 Flygfi sken 14 7176 Linbodavägen 107 Brännkyrka grp-bst

Älvsjö Solberga 920 Prästgårdshagen 2 7114 Armborstvägen 4-8 Älvsjö serv.hus

Älvsjö Solberga 920 Mockasinen 4 7160 Sulvägen 14 Sulvägens grp-bst

Älvsjö Örby Slott 920 Golvet 11 7271 Sjöholmsvägen 42

Östermalm Hjorthagen 910 Drevkarlen 9 7272 Artemisgatan 2 Dianagården

Östermalm Ladugårdsgärde 910 Rio 9 7265 Sandhamnsgatan 6-8 Rio servicehus

Östermalm Norra Djurgården 910 Kattrumpstullen 5 7244 Roslagstullsbacken 7

Östermalm Östermalm 910 Kumlet 24 7128 Grevgatan 45 Linnégården

Gålö 920 Stegsholm 3:5 7279 Gålövägen 30

Heby 930 Östa 1:11 7281 Per-Olsvägen 25 Östagården

Nynäshamn 920 Tärnan 22 7286 Guldbröllopsstigen 4, 
Nynäshamn

Nynäshamn 920 Guldbröllopsminnet 1 7282 Videgatan 1 B, Nynäshamn Hamnvikshemmet

Nynäshamn 920 Guldbröllopsminnet 2 7283 Videgatan 1 B, Nynäshamn Hamnvikshemmet

Tumba 920 Tumba 8:8 7280 Himmelsbodav 30, Tumba Älvis

Upplands Väsby 930 Edsby 5:2 7277 Eds kyrkv 10, 194 91 Uppl.
Väsby

Edshemmet

Åkersberga 930 Smedby 38:1 7278 Össebyvägen 46 Ljungbacken
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Användning Ursprungl. 
byggår

Senaste 
omb

Uthyrningsbar 
yta

Antal bostäder Ant lok Taxeringsvärde Förvärvsdatum

Korttidshem 1953 1983 177 0 1 0 2005-04-01

Spec anv 1963 969 0 1 0 2002-12-02

Grp-bostad 1978 2002 458 0 1 0 2004-06-01

Grp-bostad 2002 705 15 1 0 2004-06-01

Dagcenter 1985 434 0 1 0 2004-06-01

Korttidshem 1964 1981 175 0 1 0 2005-04-01

Servicehus 1962 2002 3 047 53 3 18 325 000 1999-12-31

Servicehus 1983 1997 15 017 139 8 85 000 000 1999-12-31

Sjukhem 1965 2002 11 156 159 3 0 2004-06-01

Servicehus 1985 8 205 99 2 60 393 000 2001-01-01

Grp-bostad 1995 2000 352 7 1 4 171 000 2004-06-01

Servicehus 1984 12 547 125 5 86 600 000 2001-01-01

Grp-bostad 1953 2000 426 7 1 0 2004-04-01

Grp-bostad 2004 529 9 1 0 2005-04-01

Sjukhem 1965 1995 2 885 49 2 38 318 000 2005-08-31

Servicehus 1983 2005 12 813 143 6 139 800 000 2004-12-21

Sjukhem 2003 6 152 98 3 0 2004-06-01

Servicehus 1972 1996 6 451 87 8 99 000 000 2004-06-01

Behandlingshem 1920 1991 1 931 0 1 0 2005-11-01

Behandlingshem 1930, 1970 779 0 1 0 2005-11-01

Behandlingshem 1966 172 1 0 1 052 000 2005-11-01

Behandlingshem 1907 1998 1 461 0 1 0 2005-11-01

Mark ej bebyggd 0 0 0 0 2005-11-01

Behandlingshem 1898 2002 1 440 0 1 0 2005-11-01

Behandlingshem 1908 1990 1 525 0 1 0 2004-06-01

Behandlingshem 1930 1 092 0 1 0 2005-11-01
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Fastigheternas värde

Micasa Fastigheter har för 2006 
genomfört en intern avkast-
ningsvärdering av hela fastig-
hetsbeståndet. Värderingen är 
gjord med en s k cash fl ow-mo-
dell där fastigheternas avkast-
ningsvärde bedöms utifrån be-
räknade betalningsfl öden under 
den kommande tioårsperioden. 

Värderingen görs i syfte att 
fi nna ett bedömt avkastnings-
värde utifrån bolagets egna 
avkastningskrav samt ge in-
dikation på eventuellt ned-
skrivningsbehov. Fram till och 
med 2006 års bokslut värdera-
des fastigheterna till ett bedömt 
marknadsvärde. Övergången 
till att värdera fastigheterna till 
ett internt avkastningsvärde 
motiveras av att Micasa Fastig-
heter är verksamt på en intern 
marknad där bolagets fastighe-
ter i begränsad omfattning säljs 
på den öppna marknaden.

Värderingen grundar sig på 
fastighetsvisa hyres- och area-
uppgifter enligt det nya ram-

avtalet med Staden till den del 
uppgifterna var kända vid vär-
deringstidpunkten. Drift- och 
underhållskostnader baseras på 
budget samt rikstäckande sta-
tistik från liknande fastigheter. 

Det sammanlagda marknads-
värdet 061231 för hela fastig-
hetsbeståndet, beräknat som 

summan av de enskilda fastig-
heternas värde, bedömdes till 
7,62 miljarder kronor. Motsva-
rande belopp 051231 var 6,65 
miljarder kronor.

Ökningen beror i huvud-
sak på fastighetsförvärv (+508 
mnkr) samt på genomförda in-
vesteringar i fastigheterna 
(+354 mnkr). Värdetillväxten i 
övrigt har varit 119 mnkr.

Övergången till att värdera 
fastigheterna till ett internt av-
kastningsvärde har inte i någon 
större omfattning påverkat vär-
denivån för bolaget som helhet. 

Region Marknadsvärde, mnkr, 061231 Andel, %

Innerstaden 3 307 43,4

Söderort 2 416 31,7

Västerort 1 895 24,9

Totalt 7 618 100,0
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Finansiering

Micasa Fastigheters låneportfölj 
uppgick per 061231 till 4 945 
mnkr. Detta är en ökning av lå-
neportföljen med 804 mnkr se-
dan årsskiftet. Av ramen för to-
talt engagemang mot Stockholm 
Stad är 99 procent av denna ut-
nyttjad, vilket är i linje med 
prognosen för verksamhetsår-
et. Bolagets ränteduration (rän-
tebindningstid) uppgick vid må-
nadsskiftet till 1,47 år, vilket är 
inom ramarna för 2006 års mål-
duration på 1,50 år (+/- 0,4 år). 

Skuldportföljens sammansättning och räntenivå
 

Långivare Belopp Antal lån  Andel av total skuld

Stockholm Stad 4.945.462.410 25 100% 

Fördelning långt/kort kapitalbindning 
samt portföljens utveckling (kr) 

2006-12-31 2005-12-31

Långfristiga lån: 2.812.452.642  2.035.932.184 

Kortfristiga lån: 2.133.009.768  2.105.533.426 

Diagram 5: Visar inom vilken tidsperiod skulderna förfaller till räntejustering. X-axeln visar månader. 
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Ägarförhållande
Micasa Fastigheter i Stock-
holm AB, organisationsnummer 
556581-7870, är ett helägt dotter-
bolag till Stockholm Stadshus AB.

 Micasa Fastigheter i Stock-
holm AB, är ett fastighetsbolag 
som äger och förvaltar alla Stock-
holms stads omsorgsfastigheter. 
Bolagets affärsidé är att erbju-
da ett attraktivt och anpassat bo-
ende för människor i Stockholms 
stad i behov av stöd och trygghet. 

Fastighetsbestånd
Micasa Fastigheter i Stockholm 
AB äger idag 122 (122) fastighe-
ter. Därutöver förvaltar bolaget 
10 (11) fas tigheter åt Fastighets- 
och saluhallsnämnden. Den tota-
la ytan som förvaltas uppgår till 
drygt 856 000 kvm.

Micasa Fastigheter förvaltar 40 
servicehus, 18 fastigheter där hel-
dygnsomsorg bedrivs, elva fastig-
heter med seniorbostäder samt 63 
fastigheter för gruppboende, dag-
center eller annan verksamhet.

Viktiga händelser 
under 2006
Blackebergs sjukhem, som se-
dan tidigare förvaltats på upp-
drag av Fastighets- och salu-
hallsnämnden, har överförts till 
Micasa Fastigheter i Stockholm 
AB den 1 mars för en köpeskil-
ling om 440 mnkr.

Den 30 september överför-
des även den del av fastigheten 
Trossen 1, som idag är service-
hus, från AB Familjebostäder 
för 64 mnkr.

Fastigheterna Åkers-Lida 2:3 
och Viskan 4, båda belägna i 
Åkers-Styckebruk, har sålts un-
der året.

Ekonomisk översikt

Seniorbostäder
Micasa Fastigheter har i upp-
drag att omvandla tidigare ser-
vicehuslägenheter till seniorbo-
ende. Bolaget äger och förvaltar 
idag cirka 700 seniorlägenheter 
som hyrs ut via Stockholms Bo-
stadsförmedling.

Marknad
Stockholms Stad är genom 
stadsdelsnämnderna och social-
nämnden den domine rande hy-
resgästen. Det fi nns dock även 
några privata hyresgäster som 
driver vård samt privata hy-
resgäster som bedriver annan 
verksamhet i de kommersi ella 
lokaler som bolaget äger.

Bostäderna i servicehu-
sen hyrs antingen direkt av 
de boende eller av stadsdels-
förvaltningarna. Det nya ram-
avtalet innebär att stadsde-
larna successivt ska överta 
förstahandskontrakten för bo-
städerna i servicehusen.

Investeringar 
Årets ombyggnadsinvestering-
ar uppgår till 376 (423) mnkr. 
Av investeringarna avser 
351 (104) mnkr pågående pro-
jekt medan 25 (97) mnkr av-
ser under året färdig ställda och 
slutredovisade ombyggnader.

Fastigheternas värde
Micasa Fastigheter har genom-
fört en intern avkastnings-
värdering av hela fastighets-
beståndet per årsskiftet. Det 
totala värdet bedömdes upp-
gå till 7 618 (6 646) mnkr. 
Fastigheternas bokförda vär-
de var vid utgången av året 
4 757 (4 289) mnkr.

Resultat
Resultatet före bokslutsdisposi-
tioner och skatt uppgår till 39,6 
(62,0) mnkr. Resultatet efter 
bokslutsdispositioner och skatt 
uppgår till 26,7 (43,1) mnkr.

Fastighetsförvaltningens 
resultat
Nettoomsättningen har uppgått 
till 822,7 (718,7) mnkr. Hyres-
intäkterna för pe rioden uppgår 
till 751,0 (648,8) mnkr.

Driftnettot uppgår till 302,8 
(273,9) mnkr. Drift- och under-
hållskostnader uppgår till 519,9 
(342,6) mnkr och fastighets-
skatt till 27,6 (26,5) mnkr. Mätt 
som av kastning på totalt kapi-
tal ( d v s resultat efter fi nan-
siella poster plus fi nansiella 
kostnader, i procent av genom-
snittlig balansomslutning) mot-
svarar detta 3,3 (3,7) procent.

Finansverksamhetens 
resultat
Finansnettot (räntebidrag och 
övriga fi nansiella intäkter mi-
nus räntekostnader) uppgår till 
-129,9 (-91,4) mnkr. 

Finansiell ställning
Bolagets egna kapital, inklusive 
72 procent av obeskattade reser-
ver, var den sista december 217,6 
(222,6) mnkr. I förhållande till 
den totala balansomslut ningen 
ger det en soliditet på 3,9 (4,7) 
procent. Fastighetsbeståndets vär-
de har vid intern beståndsvärde-
ring per årsskiftet enligt avkast-
ningsmodell, bedömts till 7 618 
(6 646) mnkr. Med beaktande av 
fastigheternas över värden minus 
uppskjuten skatt, blir den justera-
de soliditeten 29,4 (30,0) procent.
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RESULTATRÄKNING
Micasa Fastigheter i Stockholm AB

BELOPP, tkr  2006 2005

Hyresintäkter  750 997 648 802
Övriga förvaltningsintäkter  71 663 69 863

Nettoomsättning  822 660 718 665

Fastighetskostnader   
Drift  -315 257 -279 410
Underhåll  -120 732 -63 223
Tomträttsavgälder  -29 126 -27 550
Fastighetsskatt  -27 559 -26 491
Övriga rörelsekostnader  -27 196 -48 136

Driftnetto  302 790 273 855
Av- och nedskrivningar  -99 819 -88 562

Summa fastighetskostnader  -619 689 -533 372

Bruttoresultat  202 971 185 293
Centrala administrations- och försäljningskostnader  -37 029 -31 822
Försäljning av fastigheter  3 528 -

Rörelseresultat  169 470 153 471

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  3 593 3 655
Räntebidrag  21 9 757
Räntekostnader och liknande resultatposter  -133 494 -104 835

Resultat efter fi nansiella poster  39 590 62 048

Resultat före skatt  39 590 62 048
Skatt på årets resultat  -12 927 -18 964

ÅRETS RESULTAT  26 663 43 084
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BALANSRÄKNING
Micasa Fastigheter i Stockholm AB

TILLGÅNGAR, tkr  2006-12-31 2005-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar   
Byggnader och mark  4 757 970 4 289 170
Nedlagda kostnader på annans fastighet  4 740 6 937
Inventarier  8 013 3 603
Pågående  ny- och ombyggnader  634 315 283 047

Finansiella anläggningstillgångar   
Uppskjuten skattefordran  12 262 11 934
Andra långfristiga fordringar  264 119

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR  5 417 564 4 594 810

Omsättningstillgångar   

Kortfristiga fordringar   
Hyres- och kundfordringar  40 105 31 785
Fordringar hos koncernföretag  6 852 10 437
Skattefordringar  15 074 -
Övriga fordringar  5 695 27 163
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  9 454 12 568
Kassa och bank  7 12 980
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR  77 187 94 933

SUMMA TILLGÅNGAR   5 494 751 4 689 743
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EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr  2006-12-31 2005-12-31
Bundet eget kapital   
Aktiekapital  15 000 15 000
150.000 aktier
Reservfond  14 900 14 900

Fritt eget kapital   
Balanserad vinst  150 727 154 123
Lämnat koncernbidrag  -44 000 -58 800
Årets resultat  26 663 43 084

Summa Eget kapital  163 290 168 307

Obeskattade reserver   
Periodiseringsfonder  75 447 75 447

Avsättningar   
Avsättningar för pensioner  4 641 8 431
Övrig avsättning  719 -

Långfristiga skulder   
Fastighetslån  2 808 973 2 032 453
Övriga långfristiga skulder  - 22 694

Summa långfristiga skulder  2 808 973 2 055 147

Kortfristiga skulder   
Fastighetslån  793 480 2 062 145
Checkräkningsskuld  1 334 417 
Leverantörsskulder  127 428 99 158
Skulder till koncernföretag  14 037 12 858
Skulder till moderföretag  44 475 58 888
Skatteskulder  - 5 992
Övriga kortfristiga skulder  2 232 1 493
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  125 612 141 877

Summa kortfristiga skulder  2 441 681 2 382 411

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL   5 494 751 4 689 743
   
Ansvarsförbindelser  299 155

BALANSRÄKNING
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
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KASSAFLÖDESANALYS
Micasa Fastigheter i Stockholm AB

BELOPP, tkr  2006-12-31 2005-12-31

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN  
Resultat efter fi nansiella poster  39 590 62 048
Justering för poster som ej ingår i kassafl ödet  93 220 92 013
  132 810 154 061
Betald skatt  8 454 -38 206

Kassafl öde före förändring av rörelsekapital  141 264 115 855

Kassafl öde från förändringar i rörelsekapital  
Ökning (-)/minskning (+) av fordringar  19 847 -59 799
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder  9 801 -150 294

Kassafl öde från den löpande verksamheten  170 912 -94 238

INVESTERINGSVERKSAMHETEN  
Förvärv av materiella anläggningstillgångar  -990 788 -423 678
Försäljning av materiella anläggningstillgångar  8 480 -
Kostnadsförda investeringar  63 736 24 830

Kassafl öde från investeringsverksamheten  -918 572 -398 848

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN  
Ökning (-)/minskning (+) av långa fordringar  -145 30 091
Koncernbidrag  -58 800 -
Checkräkningsskuld  1 334 417 -
Amortering av låneskulder/upptagna lån  -514 839 377 521

Kassafl öde från fi nansieringsverksamheten  760 633 407 612

Årets kassafl öde  12 973 -85 474
  
Likvida medel vid periodens början  12 980 98 454
Likvida medel vid årets slut  7 12 980
  
Tilläggsupplysningar  
Räntor och utdelningar  
Betald ränta under året  117 091 89 965
Erhållen ränta under året  1 066 175
  
Justeringar för poster som inte ingår i kassafl ödet  
  
Av- och nedskrivningar  99 819 88 562
Avsättning till pensioner  -3 071 3 451
Nettoresultat försäljning av anläggningstillgångar  -3 528 -
  93 220 92 013
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