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Årskrönika 2006

VD har ordet
Att bygga ett nytt bolag är en
spännande resa. En resa som
behöver få ta tid. Tid för personalen att växa samman, tid
för att finna en gemensam företagskultur och värdegrund. Ett
nytt bolag behöver också tid att
finna sina arbetsformer, rutiner
och arbetsprocesser.
Vår ambition har också varit
att göra det annorlunda. Vi har
en unik möjlighet att göra något nytt, skapa nya arbetssätt,
anpassa organisationen till ny
teknik och till en ny tid.
Micasa Fastigheter har också
en särskild uppgift. Våra hyresgäster är till största del personer som behöver extra stöd och
trygghet i sin vardag. Vår uppgift är att skapa ett boende där
våra hyresgäster känner trygghet, stöd och omsorg – ett boende 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 utveckla organisationen och förstärka
kompetensen. All personal har
aktivt deltagit i 15-talet seminarier kring företagskultur, lärande organisation, värdegrund,
medarbetarskap m m. Cheferna
har deltagit i ledarutbildningar och hela ledningsgruppen har
medverkat i ett särskilt utvecklingsprogram.
Ett kompetensutvecklingsprogram har påbörjats för förvaltarna under 2006 och inletts

för fastighetsreparatörerna.
Dessa program innebär att individuella utbildningsinsatser
skräddarsys för respektive person utifrån den kravprofil företaget angett för respektive
yrkesgrupp. Stora utbildningsinsatser sker också inom t ex
IT-området.
Under 2007 fortsätter arbetet med att utveckla värdegrunden och att
tillsammans skapa ett
innehåll i värdeorden –
engagemang, nyfikenhet,
omtanke och kunskap.
Det akuta behovet av underhåll är omfattande. Antalet felanmälningar uppgick under
2006 till 24 000, en ökning med
7 000 anmälningar jämfört med
föregående år. Det eftersatta
underhållet är den största anledningen till de många felanmälningarna, vilka till stor del
beror på vattenskador och värmeproblem. Detta beror i sin
tur på att underhållet inte tidigare skett i den omfattning som
hade varit önskvärt. Tyvärr ser
vi inget trendbrott i utvecklingen av antalet felanmälningar.
De har fortsatt att öka i början
av 2007.
Under 2006 påbörjades ett
stort antal inventeringar. Dessa är ett led i arbetet att inventera alla våra fastigheter för att
fastställa det framtida underhållsbehovet och att nedbringa
kostnaderna för driften. Bland
annat har samtliga soprum eller källsorteringsrum invente-

rats och samtliga tvättstugor
har besiktats. I samband med
att externa entreprenörer övertagit ansvaret för ett antal av
fastigheterna och för all markskötsel har både fastigheter och
mark statusbesiktats. Ett stort
antal hissar har också inventerats under året. Under 2007
skall samtliga fastigheter ha inventerats och dokumenterats.
Tillgängligheten i och runt
våra fastigheter är en viktig
fråga för våra hyresgäster. Vi
har därför påbörjat ett arbete att tillgänglighetsinventera
samtliga fastigheter. Under året
har vi klarat drygt 25 procent
och under 2007 skall 75 procent
av fastigheterna vara inventerade. De brister i tillgängligheten vi upptäcker åtgärdas snarast möjligt.

Seniorboende
Under året har ett antal f d servicehus omvandlats helt eller
delvis till seniorboende. Omvandlingen har skett i enlighet med det av styrelsen tidigare fastställda programmet för
seniorboende. Av de två enkäter vi genomfört bland de boende i Malsätra och Reimersudde
framgår att de boende är mycket nöjda med sina nya lägenheter och sitt nya boende.
En så omfattande ombyggnad har självklart orsakat störningar för de boende och vi har
därför kommit överens med hyresgästföreningen om ersättning till de boende. Vi har också
vidtagit ett stort antal åtgär-
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der för de boende skall störas så
lite som möjligt. Inför kommande ombyggnader kommer vi att
öka informationen till de boende och anhöriga, involvera dem
mer, t ex genom att de kan få
möjlighet att närvara vid byggmöten. Vi kommer också att
ställa högre krav på de byggbolag som genomför ombyggnaden. De hänsynsregler som gäller idag är inte tillräckliga och
vi kommer därför att införa vite
om reglerna inte följs.
Våra nya seniorboenden är
mycket populära och det finns
efterfrågan på ytterligare seniorboenden. Det är glädjande
att bolaget har fått i uppdrag
att tillsammans med stadsledningskontoret och äldreförvaltningen utreda förutsättningarna och efterfrågan på
seniorboende i Stockholm.

Ombyggnader
Stadsdelarnas behov av moderna och funktionella lokaler för
den vård och omsorg som efterfrågas kan inte alltid uppfyllas i de nuvarande lokalerna.
Det finns önskemål om att bygga om t ex servicehuslägenheter
till gruppbostäder för dementa. Även många av dagens sjukhemslägenheter och gruppbostäder uppfyller inte önskvärd
standard, varför stadsdelarna
löpande inkommer med önskemål om ombyggnad.
Våra fastigheter är i stort behov av ombyggnad och anpassning för att uppfylla morgondagens krav på god vård och
omsorg och en modern arbetsplats. För att möta de nya kra-

ven har ett arbete påbörjats
att skapa riktlinjer för framtida gruppbostäder och våtutrymmen i syfte att nedbringa
kostnaden och att skapa en bra
boende- och arbetsmiljö.
Förändringar i fastigheterna som påkallas av stadsdelarna påverkar också bolaget i den
meningen att lokaler friställs
eller måste förändras. Det innebär att vi måste finna andra hyresgäster eller få in annan verksamhet.

Utblick mot 2007
Det nya statliga investeringsbidraget skapar förutsättningar
för ett ökat byggande och ombyggnad av nuvarande fastigheter. Storleken på bidraget är sådant att Micasa Fastigheter kan
sänka hyresnivåerna till stadsdelarna jämfört med tidigare.
Resultatet av den statliga
äldreboendedelegationens arbete kan få konsekvenser för Micasa Fastigheter. Vi följer delegationens arbete noga och

kommer att delge dem de erfarenheter och kunskaper som vi
har och får genom alla de projekt vi genomför.
Det är angeläget att föra en
debatt om det regelverk som
omgärdar omsorgsboendet. De
krav som ställs från arbetsmiljöverk och länsstyrelse kan inte
uppfyllas i alla våra fastigheter
av rent praktiska skäl. Fastigheten klarar helt enkelt inte att
byggas om p g a befintlig konstruktion. Möjligheten att få
dispens från vissa regler vid
ombyggnad ser vi som en nödvändighet för att åstadkomma
de förändringar som krävs.
Det är också viktigt att samtidigt få igång en utveckling av
nya hjälpmedel eller nya inredningar till kök och badrum som
skapar samma tillgänglighet
fast på mindre yta. Det är oftast inte ytan som är avgörande utan möjligheten för den boende 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 ambition är att vara den organisation som kan dessa frågor bäst
och på så sätt vara med och
leda utvecklingen framåt för att
skapa goda, trygga boendemiljöer 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 Stockholms stads omsorgsfastigheter.
Bolagets affärsidé är att erbjuda ett attraktivt och anpassat
boende för människor i Stockholms stad i behov av stöd och
trygghet. Bolaget har alltså ett
särskilt uppdrag att aktivt medverka till att utveckla boendet
för äldre, handikappade och andra med särskilda behov. Mica-

sa Fastigheter ska också i samverkan med andra aktörer vara
en drivande kraft i branschutvecklingen.
En omsorgsfastighet kan vara
ett servicehus, ett behandlingshem, en gruppbostad eller ett
sjukhem. Micasa Fastigheter
äger och förvaltar idag även cirka 700 seniorlägenheter som
hyrs ut via Stockholms Bostadsförmedling. Dessutom finns ett
antal olika lokaler, från kon-

torsutrymmen och affärslokaler
till lager.
Fastighetsbeståndet omfattar 122 fastigheter samt tio förvaltningsuppdrag om totalt
865 000 kvm. Fastighetsbeståndet är värderat till 7,62 miljarder 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

Framtidens omsorgsboende
Micasa Fastigheter vill producera framtidens fastigheter enligt
senaste forskningsrön med hänsyn till lagar, förordningar och
den verksamhet som bedrivs
där. Det dagliga arbetet inom
Micasa Fastigheter genomsyras
av fyra strategiska teman:

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

• Behålla och rekrytera engagerade och kompetenta medarbetare.

• Utveckla nya kunderbjudanden med koncept, produkter och tjänster utifrån marknadsbehovet.

• I samverkan med andra aktörer vara en drivande kraft i
branschutvecklingen.
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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 och Stockholms stad
Micasa Fastigheter i Stockholm
AB är ett helägt dotterbolag till
Stockholm Stadshus AB.
Micasa Fastigheter bedriver sin verksamhet i enlighet
med ägardirektiven från Kommunfullmäktige och Stockholms
Stadshus AB. Generellt för alla
stadens bolag gäller de övergripande målen att:
• Arbeta enligt stadens allmänna riktlinjer och policies
• Bibehålla tillgångarna i reala termer och ge en rimlig avkastning
• Bedriva ett kontinuerligt utvecklings-, effektiviserings-,
och kvalitetssäkringsarbete
• Utveckla dialogen sinsemellan och utveckla formerna för
samverkan med näringslivet
• Minska administrations- och
indirekta kostnader
• Genomföra övningar i krishantering

För år 2006 var
uppdraget att:
• Tillhandahålla välfungerande, välskötta och trygga bostäder för stadens äldre och
funktionshindrade.
• Tillsammans med Stockholms
Stadshus AB, bostadsbolagen,
kommunstyrelsen och fastighets- och saluhallsnämnden
avsluta överföring av ytterligare omsorgsboenden till Micasa Fastigheter i Stockholm
AB.
• Fortsätta arbetet med att
konvertera vissa äldreboenden från servicehus till seniorboende med hyresrätt.
• Genomföra ombyggnader och
upprustningar i befintligt bestånd.
• Tillsammans med stadsdelsnämnderna 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 finnas kvar
som boendeform
• Genomföra ombyggnader och
upprustning i befintligt bestånd
• Medverka till att sänka stadens totala kostnader för lokaler
• Bistå förvaltningarna i arbetet med att utveckla vårdoch omsorgsboendet i Stockholm
• Bidra till en mångfald av boendeformer
• Värna tillgången till gemenskapslokaler i beståndet

INLEDNING
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Micasa Fastigheters styrelse
Styrelsen är vald för en period
fram till i mars 2011.
Ledamöter:
Ewa Samuelsson, kd,
ordförande
Lilian Falkbäck, s,
vice ordförande
Olle Andretzky, m
Peter Salomon, m
Per Hallerby, fp
Bengt Hallberg, s
Fredrik Angetun, mp.
Suppleanter:
Thyra Nordström, s
Cecilia Söderman, fp
Hannah Ekeroos, kd
Britta Ring, v.
Birgitta Holm, m

Ewa Samuelsson,
kd, ordförande

Lilian Falkbäck, s,
vice ordförande

Olle Andretzky, m

Peter Salomon, m

Bengt Hallberg, s

Fredrik Angetun,
mp.

Thyra Nordström, s

Cecilia
Söderman, fp

Hannah Ekeroos,
kd

Britta Ring, v.

Birgitta Holm, m

Lekmannarevisor:
Rodin Siv, fp
Lekmannarevisorsuppleant:
Barbro Hedman, s

Dessutom ingår Per Hallerby, fp, i Micasa Fastigheters styrelse.
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Medlemskap i organisationer
Micasa Fastigheter är medlem
i ett antal olika organisationer,
både svenska och internationella:

Fastigo
Micasa Fastigheter är medlemmar i Fastigo, fastighetsbranschens egen arbetsgivarorganisation som erbjuder ett
komplett stöd vad gäller arbetsgivarfrågor ur både ett längre
strategiskt, och kortare operativt, perspektiv. Fastigo representerar 1 500 medlemsföretag
med drygt 22 000 anställda.

Svensk Fastighetsindex

IAHSA

Svensk Fastighetsindex är ett
index för utvecklingen på fastighetsmarknaden och ger nyttig
marknadsinformation om trender, hyror och driftkostnader.

IAHSA är en internationell
non-profit organisation med mål
att öka livskvaliteten för äldre genom utbyte av forskning,
information, idéer och produkter. IAHSA har konsultativ status som enskild organisation
inom FN:s Ekonomiska och Sociala Råd.

AAATE
AAATE är en europeisk nonprofit organisation vars mål är
att stimulera framtagningen
av teknisk utrustning som underlättar för handikappade och
äldre personer.
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Personalfrågorna har präglats av fortsatt organisationsutveckling med
ytterligare kompetensförstärkning.

En gemensam värdegrund

Ett av de viktigaste områdena
inom personal under 2006 har
varit bolagets arbete med att
utarbeta en gemensam värdegrund. Alla medarbetare har varit involverade i arbetet med att
utarbeta och definiera 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 värdegemenskap bygger dessutom på
tre områden som är av särskild
vikt för fortsatt framgång. Dessa områden är ledarskap och
medarbetarskap, lärande och
kommunikation.

Ledarskap och
medarbetarskap
Alla medarbetare på Micasa
omfattas av synen på medarbetarskapet, oavsett roll och funktion i organisationen. Alla har
ansvar att bidra till ett öppet
och tillåtande arbetsklimat som

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

Lärande
Bolaget ser lärande och utveckling som en viktig del av uppdraget. Det krävs för att kunna
möta de behov kunderna har i
dag och i morgon, men också för
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att attrahera och behålla kompetenta medarbetare. Grunden för lärandet är modet att
våga utmana och utforska det
som inte är bekant. Det handlar både om faktiska kunskaper och om förhållningssätt.Den
största källan till lärande är
samarbete och kommunikation
i vardagen, antingen med kolleger eller med kunder.

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

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

Bolaget erbjuder de anställda en friskvårdspeng som kan
användas till motion eller andra friskvårdsaktiviteter. Micasa Fastigheter är medlemmar

i idrottsföreningen Eldqvarn
där de anställda kan välja mellan aktiviteter allt från styrketräning till lunchjympa, jive och
gammeldans.
Under året genomgick alla anställda en hälsoprofilbedömning
som kommer att följas av aktiviteter inom områden där förbättringspotential fanns. De anställda erbjuds även att få köpa
årskort till stadens badanläggningar till ett mycket förmånligt pris. Som ett led i att förebygga arbetsskador erbjuds de
anställda massage en gång i
månaden.

Arbetsmiljöarbete med tydliga mål
Micasa Fastigheter har en arbetsmiljöpolicy där det särskilt
poängteras vikten av förebyggande insatser och fortlöpande arbete – systematiskt arbetsmiljöarbete. Tydliga mål har
skrivits in i policyn liksom rutiner för att klara av målen. Bolagets arbetsmiljömål är att:
• Ingen ska bli sjuk eller skadad i arbetet
• Ha fortsatt låg korttids- och
långtidsfrånvaro
• Den psykiska arbetsmiljön
präglas av öppenhet och respekt för individen och att
kränkande särbehandling
inte förekommer

Medarbetarenkät
Under våren 2006 genomförde bolaget en medarbetarenkät.
Enkäten genomfördes av stadens Utrednings- och Statistikkontor (USK) och behandlade
följande frågeområden:
• Organisation och arbete
• Ledarskap och chefer
• Medarbetarsamtal/
lönesamtal
• Delaktighet och
medinflytande
• Utveckling och kompetens
• Trivsel och arbetsklimat
• Hälsa (arbetsbelastning)
• Jämställdhet och mångfald
• Helhetsbedömning

Sammanlagt besvarade 48 medarbetare enkäten, vilket innebär en svarsfrekvens på 86
procent. Micasa Fastigheters
värden jämfördes med motsvarande enkät år 2005.
Medelvärdet redovisades för
Micasa Fastigheter 2006 och
2005. En skillnad på 0,5 enheter (medelvärdet 3,5 och 4,0)
kan tolkas så att 50 procent
av de svarande i 2006 års enkät har svarat positivare på bedömningsskalan än i 2005 års
enkät. Jämförelsen visar på en
stor positiv utveckling på alla
områden.

PERSONAL

Kompetensutveckling för alla
Under 2006 har Micasa Fastigheter genomfört en stor satsning på IT-utbildning för samtliga anställda. Efter en kunskapsinventering erbjöds alla anställda utbildning i behövliga delar av Office-paketet, grundkurs för PC-användare, 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.

Kompetensprojekt för
förvaltare och fastighetsreparatörer
För att stärka kompetensen i
organisationen har en kompetenskartläggning genomförts
för samtliga förvaltare och utifrån den har individuella utbildningsplaner tagits fram för dem.
De mest prioriterade utbildningsområdena har varit fastighetsekonomi, företagsekonomi
och budgetering. Även utbild-

ningen i arbetsmiljö var prioriterad och genomfördes under
året. Som resultat av projektet framkom behov av en stor
mängd övriga utbildningsinsatser som kommer att genomföras
under ca två år.

Ledningsgruppsutveckling
Ledningsgruppens utvecklingsarbete har fortsatt under 2006.
Syftet med utvecklingsprogram-

Organisationen utvecklas
Micasa Fastigheter ser över och
utvecklar organisationen kontinuerligt för att uppnå största
möjliga effektivitet och anpassning till verksamheten.
Teknikavdelningen startade
sin verksamhet under 2006. Avdelningen arbetar med planering och uppföljning av projekt
som initierats från regionerna
och har ett övergripande ansvar
för frågor inom driftteknik samt
fungerar som installationssamordnare i fastigheterna i samband med ny- och ombyggnad.
De specialenheter som finns
inom avdelningen är:
• Kvalitet och miljö
• Byggprojekt
• Teknik- och byggfrågor
• Inköp

met som startade hösten 2004
är att utveckla bolagets strategiska ledning, långsiktighet och
styrning; att hitta former för
ledningsgruppens arbete samt
stärka det personliga ledarskapet. Arbetet har under året inriktats 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 omfattar åtta dagar och tar bland
annat upp ledarskap, olika lärstilar och värderingar som verktyg.
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För allt fler rutiner finns nu elektroniska system såsom felanmälan, fax
och fakturahantering. Hela personalen har också blivit mer flexibel
med möjligheten att arbeta på annan plats.

Allt fler rutiner elektroniska
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
finns nu möjligheten att köra
dubbel driftmiljö.
Micasa Fastigheter registrerar idag alla OVK-besiktningar (obligatorisk ventilationskontroll) via webben, inga
Word- eller Exceldokument, vilket 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 hemkatalog eller den gemensamma katalogen hemifrån utan några
krångliga program. Det gör bolagets medarbetare mycket mer
flexibla.

Mobila telefoner
Genom nya moderna telefoner
har alla reparatörer nu möjlighet att synkronisera sina mobiler trådlöst med e-posten, kontakter, kalender och uppgifter
– de kan således hålla sig uppdaterade även när de befinner
sig utanför kontoret.

Windows XP
Alla klienter har blivit uppgraderade till Windows XP samt
Office 2003 enligt en standardmall, vilket gör det möjligt att
installera en dator utan manuella rutiner.

FAX/e-post
Inför flytten avskaffades faxarna. All faxkommunikation
sker numera via e-postÆfax
(där inte e-post finns). All inkommande fax går in som epost, vilket underlättar lagring
av viktiga dokument enligt stadens regler.

IT/Fasad/ServAd
Några nyheter/förändringar i Fasad under året är:
• Förbättrade rapporter för att kunna hantera de s k andrahandsuthyrningarna 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.

Ett intranät har skapats med
koppling till alla bolagets interna och externa system.
Micasa Fastigheter deltar i ett
pilotprojekt i Hässelby med följande projektmål:
• Att skapa en gemensam pilot med IT-tjänster för äldre
och anhörigvårdare i Hässelby-Vällingby med ett lättanvänt gränssnitt och enkel navigation. Piloten skall ansluta
minst 20 hushåll och fyra offentliga ytor.
• Projektet ska under projekttiden utveckla minst tre tjänster som anpassas för distribution 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 liknande verksamhetsplatser i
Stockholmsområdet.
• Att genom utvecklingsprojektet skapa ett bättre samarbete mellan aktörerna inom
vård och omsorgssektorn,
vårdtagare och anhöriga.
• Undersöka möjligheten att
använda e-ID för att personalisera tjänster/information
i tjänsteportalen och på så
vis skapa individcentrerade
tjänster på mottagarens villkor.
Projektet kommer att gå i skarp
drift under 2007.
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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 kommunikationen och informationen ser Micasa 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 ändamålsenlig inre och yttre miljö.
samt
• Stockholms stadsdelsförvaltningar och nämnder.
Sekundärmålgrupper:
• Politiker, intressenter samt
andra beslutsfattare inom
Stockholms stad.

• Leverantörer samt andra
samarbetspartners.
• Andra potentiella hyresgäster
utanför primärmålgruppen.
• Media
Ambitionen för allt kommunikationsarbete är att anpassa informationen för de olika
målgrupperna så långt det är
möjligt.

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

linjer för hur arbetet med kommunikation och information ska
bedrivas på Micasa Fastigheter.
Kommunikationspolicyn anger

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.

ramarna för kommunikationsarbetet och det förhållningssätt
som ska gälla.
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Evenemang
Seminarium om omsorgsboende
Micasa Fastigheter gjorde i samarbete med KTH Arkitektur och
Samhällsbyggnad en översikt
av den forskning inom omsorgsboende som genomförts och publicerats i Sverige 2000-2005.
Resultatet av forskningsöversikten presenterades på ett se-

minarium. Där presenteras också de senaste rönen inom de
specialinriktningar som forskningsrapporten berörde; IT, design, arkitektur och teknik.
Samtliga samarbetspartners
både inom staden och branschen bjöds in till seminariet.

Turnerande fotoutställning
Den 11 november var det vernissage för ett av bolagets
större evenemang, ”Sophie
Calle besöker Bill, Knut, LarsÅke & Ulla”. Det är en fotoutställning, eller egentligen
två i samma. Sophie Calle är
en fransk fotokonstnär som
väckt uppmärksamhet för sitt
otraditionella sätt att arbeta. Under hösten fick fyra boende i Vädurens servicehus
under en vecka adoptera ett
konstverk av Sophie Calle, bestående av 20 fotografier. De
fyras upplevelse dokumenterades och blev en del av slututställningen. Det blev också
dokumentationen av de uppdrag som elever från S:t Eriks
gymnasium utförde åt de
fyra pensionärerna i Callesk

anda. Utställningen har blivit mycket uppskattad och
uppmärksammad i TV och
press. Utställningen ska under 2007 turnera på ytterligare tre servicehus i förorterna.

Konstnyckeln
Micasa Fastigheter gav tio
konstnärer uppdraget att tolka
ordet nyckel med underrubriken
”Ett boende att se fram emot”.
Konstnärerna fick sedan skapa unika konstverk utifrån dessa förutsättningar. Upprinnelsen 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 verksamheten, överlämna en stor nyckel inom glas och ram. Micasa
Fastigheter ville ta det konceptet ett steg längre. Konstverken
kommer att pryda samlingsrum
eller andra gemensamma lokaler i bolagets fastigheter. Utställningen visades i Stockholm
Byggers lokaler under december 2006.

Årlig glögg
Även årets glöggfest ägde rum i Stockholm
Byggers lokaler i Kulturhuset. Det var som
vanligt en välbesökt tillställning där samarbetspartners från stadsdelsförvaltningar,
underleverantörer och entreprenörer fick
en möjlighet att träffa varandra och Micasa Fastigheters personal. Drygt 400 gäster
mumsade på lussebullar, pepparkakspannacotta och alkoholfri glögg.

Konstnyckeln i ”brons”
Gunnar Carl Nilsson

KOMMUNIKATION

Konstnyckeln i sten
Ramon Stojkov

Konstnyckeln i glas
Bertil Vallien

Konstnyckeln i textil
Susanne Stenhammar

Konstnyckeln i tusch
Angelica Wiik

Konstnyckeln i järn
Erik Vargtand

Konstnyckeln i mosaik
Tjåsa Gusfors

Konstnyckeln i keramik
Göran Ringbom

Konstnyckeln i olja
Martin Engström

Konstnyckeln i trä
Tor Söderin
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Mässor
Micasa Fastigheter har deltagit
i ett antal mässor under året.

Pensionärernas dag
Den 31 augusti deltog Micasa Fastigheter i Pensionärernas
dag i ABF-huset. Många besökande hade under dagen möjlighet att träffa representanter
från myndigheter, organisationer och företag samt lyssna till

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

Kompetensfonden
I början av april deltog Micasa Fastigheter i Kompetensfondens mässa i Folkets hus. Där
ställde Micasa ut inom området
för äldrevård.

Jobbmässor
vid universitet
Då potentiella medarbetare är
en viktig målgrupp deltog Micasa Fastigheter i tre s k jobbmässor vid universitet och högskolor med för bolaget relevanta
utbildningar. De var Lava vid
KTH, Hotspot i Västerås och
Högvarv i Karlstad. En informationsbroschyr riktad till målgruppen liksom studentikosa
give aways, togs fram.

Hyresgästkommunikation
Det är mycket viktigt att informera hyresgästerna vid större
och mindre ombyggnader. Information måste komma i rätt tid
och vara pedagogiskt utformad.

Skyltprogram
Som en del i varumärkesarbetet har Micasa Fastigheter tagit fram ett enhetligt skyltprogram. Det finns nu en standard
både för utomhus- och inomhusskyltar. I utomhusprogrammet
har mycket stor hänsyn tagits
till läsbarhet och synlighet. Det
har också varit viktigt att använda Micasa Fastigheters profil och färger.
Inomhusprogrammet omfattar allt från hyresgästtavlor till
städskyltar. Förutom synlighet
och läsbarhet som krav är inomhusskyltarna också taktila.

Micasa Fastigheter har under
hösten arbetat fram ett program för brev och informationsaffischer.

Annonsstandard
Bolaget har också tagit fram
en standard för fasadvepor,
för rekryterings-, lokal & lägenhetsuthyrnings- och imageannonsering samt för skyltar om lediga lokaler.

KOMMUNIKATION
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Trycksaker – information till hyresgäster
och samarbetspartners
Trivsel
Lagom till midsommar begicks
premiären för Micasa Fastigheters hyresgästtidning Trivsel. 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 isolerad. Tanken men tidningen är
att skänka en stunds förströelse, väcka minnen och inspirera till aktivitet. Tidningen
har mottagits mycket positivt
av både hyresgäster och samarbetspartners. I en hyresgästundersökning som genomfördes under hösten uppgav över

Nyhetsbrev
För att hålla kontakt med
samarbetspartners och entreprenörer och informera
om vad som händer i bolaget ger Micasa Fastigheter
kvartalsvis ut ett nyhetsbrev som heter Nyhetsbrev
från Micasa. Det levereras
till drygt 1 300 mottagare.

Information från
Micasa Fastigheter
Flera informationssystem ”ärvdes” av det tidigare moderbolaget. Under året
har det hyresblad som går
ut tillsammans med hyresavierna bytt namn till Information från Micasa Fastigheter och anpassats till
läsarna. Hyresbladet produceras nu i A4-format och i
mycket stor grad för att förbättra läsbarheten.
90 procent att de var nöjda eller
mycket nöjda med tidningen.

KOMMUNIKATION

Varumärkeskännedom om bolaget
Under hösten, cirka tio månader efter det att bolaget fått
sitt namn, genomförde Micasa
Fastigheter två undersökningar
om varumärkeskännedom. De
är att betrakta som en utgångspunkt för mätningar kommande år.

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

men om Micasa blev också större med högre ålder.

Stockholmsbussen
USK (Utrednings- och statistikkontoret) genomförde under hösten en s k ”Stockholmsbuss”, där 1 200 slumpmässigt
utvalda stockholmare fick svara på ett stort antal frågor.
Micasa deltog med frågor
om varumärkeskännedom
samt inställningen till seniorboende. Rent allmänt
kan sägas att nio procent känner till Micasas
logotype. Ca 40 procent
skulle kunna tänka sig att
flytta till ett seniorboende när
de fyllt 65 år. De främsta skälen
att flytta dit är att det finns lägenheter som är anpassade för
äldre, möjlighet till bättre service samt trygghet.

Profilmaterial
Micasa Fastigheter har under året tagit fram ett antal
profilprodukter, bland annat
paraplyer, parasoller, reflexer och godis.

Intern information

Intranätet döpt till Enok
Micasa Fastigheters intranät
har döpts till Enok. Det är en
akronym av bolagets kärnvärden (engagemang, nytänkande,
omtanke och kunskap). Intranätet lanserades vid halvårsskiftet. Det är ett mycket avancerat
intranät. Många av funktionerna har inte provats tidigare eller är specialutvecklade inom
ramen för Episerver. Planen
med intranätet är att samtliga

medarbetare ska ha en enda arbetsyta att utgå från, alla dokument ska ligga på ett ställe i en
uppdateras version, alla delsystem ska integreras och allt ska
vara sökbart. Det senare är för
närvarande inte tekniskt möjligt men visionen kvarstår.
2006 har ägnats åt att justera systemet och anpassa det till
användarnas behov, utan att
frångå profilen.

Infobladet
Varannan vecka distribueras Infobladet till samtliga medarbetare. Det är avdelningschefernas
ansvar att informera om sin verksamhet. Tidigare distribuerades
Infobladet via mail, nu distribueras
det via Enok.
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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,
vårdgivare, stadsdelsförvaltningen m fl kan boendet för våra
hyresgäster bli bättre.

En aktningsvärd åldersfördelning
Antalet boende i bolagets
fastigheter är ca 10 000 (enligt befolkningsstatistik
från Statistiskacentralbyrån
061231.)
Snittåldern för Micasas
hyresgäster är 79,1 medan
den i hela Stockholms kommun 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.

Snittålder

Könsfördelning per ålder

Tillval möjligt
De boende har möjlighet att mot
ersättning välja andra produkter än de standardprodukter
som ingår vid lägenhetsunder-

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
återfinns tvättmaskin och diskmaskin.
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24 000 felanmälningar
Under 2006 registrerades totalt
knappt 24 000 serviceorder i Fasad. Region Innerstaden ligger
i toppmed drygt 9 000 av dessa
medan Västerort står för knappt
6 000. Medeltiden för en serviceorder från mottagande/registrering av Felanmälan och åtgärd/
återrapportering av Fastighetsskötaren är 3,48 dagar.

Felanmälningar 2006

Antalet samtal till kundtjänst

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 %

Kommentar: Någon statistik för januari månad 2006 finns inte tillgänglig.

Hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll
För de boende i fastigheter som
övertagits från Svenska Bostäder tillämpas HLU (hyresgäststyrt lägenhetsunderhåll). De
hyresgäster som avstår från underhåll erhåller en rabatt baserad på det antal år man avstår
från åtgärderna. Rabatten betalas ut som ett avdrag på hyresavin.

I december 2006 erbjöds ett
antal hyresgäster i de tre regionerna lägenhetsunderhåll för
2007. I Region Innerstaden fick
664 hyresgäster erbjudandet, i
Region Västerort 729, i Region
Söderort 583 hyresgäster.
I Region Innerstaden avstod
391 hyresgäster från underhållet och fick dela på 423 584 kr,

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

MICASA FASTIGHETERS HYRESGÄSTER

Boråd i Micasas seniorboenden
I seniorboendena stödjer Micasa Fastigheter bildandet av så
kallade boråd.
Dels genom ett ekonomiskt
bidrag, som är ämnat att användas 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. Reimersudde seniorboende på Reimersholme samt Malsätra seniorboende i Sätra. Under 2007
beräknas det bildas boråd i ytterligare fem fastigheter.

Störningsjouren
Total under hela året blev
Störningsjouren uppringd
24 gånger av Micasa Fastigheters hyresgäster. Endast
nio samtal resulterade i utryckningar, övriga anmälningar återkallades.

Enkätundersökningar om seniorboenden
Stadens utrednings- och statistikkontor, USK, har på uppdrag
av Micasa Fastigheter genomfört enkätundersökningar bland
samtliga boende vid Reimersuddes och Malsätra seniorboende
samt bland ett urval om 1 500
bostadssökande över 65 år i Bostad Stockholms kö. Syftet med
undersökningarna var att kartlägga hur de boende bedömer
kvalitén i sina boenden samt
hur stort intresse det finns för
seniorbostäder bland bostadssökande.

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

Boendeenkäten
I undersökningen bland de boende vid Reimersudde och Malsätra 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 nöjda med sitt boende, 94 procent

En majoritet av de boende i Malsätra är positiva till att det finns en
övernattningslägenhet som de boende kan hyra till ett reducerat pris
som finansieras av samtliga hyresgäster via hyran. Var fjärde har ingen uppfattning och endast 2 procent
är uttalat negativa.

anser 78 procent att boendet är
tryggt. Motsvarande andel för
Malsätra är 91 procent.
Vidare kom det fram i undersökningen att de boende också värdesätter tillgången till
övernattningslägenhet även om
inte så många har nyttjat denna möjlighet ännu. När det gäller olika former av service och
om man i så fall är villig att betala för den så visade många intresse för det. Mer än hälften av
de boende säger sig ha ett stort
eller visst intresse för bl a en
gemensam uteplats, matservering och fotvård. Något som också efterlyses är gemensamma,
arrangerade aktiviteter. Andra
tjänster som det visades visst
intresse för var fönsterputsning,
städning, tvätt, trygghetsringning mellan hyresgäster, porttelefon med bild, trygghetslarm
m m.

31

32

MICASA FASTIGHETERS HYRESGÄSTER

Enkät bostadssökande

Gemensam uteplats, fotvård, organiserad trygghetsringning, matservering
och trygghetslarm är de serviceslag som fler än hälften visar intresse för. Gemensam uteplats och matservering får flest kryss i rutan för ”stort intresse”.

Bland de bostadssökande anger en fjärdedel att de helt säkert kan tänka sig att flytta till
ett seniorboende. Till det kommer 51 procent som troligen
kan tänka sig det. Andra viktiga faktorer som angavs i undersökningen var att man ville flytta närmare anhöriga och vänner
samt att komma till ett trevligt
område. Helst vill de sökande
ha tvårumslägenheter och därefter trerumslägenheter.
På frågan om var i staden
man söker en seniorbostad så
svarade 90 procent av de boende i innerstaden att man vill bo
kvar i innerstaden. Bland dem
som bor i närförort vill 22 procent bo i innerstaden medan 72
procent vill bo kvar i närförorten. I annan kommun i Storstockholm anger tre procent
att man vill flytta till innerstaden 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.
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Region Innerstaden

4A

Drevkarlen 9
Kattrumpstullen 5

Vilan 3
Rio 9

Väduren 16
Vasen 3

Riddarsporren 21

Sabbatsberg 23
Väderkvarnen 20
Trossen 13

Kumlet 24

Pilträdet 10 och 14

Skogsmarken 23

Vattumannen 31

Fabriken 37

Stiftelsen 1
Filen 4

Svärdet 8

Vattenpasset 16

Ånn 7

Dalen 20

Lilla Gungan 8
Gamlebo 8

Alven 7
Palsternackan 3

De Gamlas Hem 2

Region Innerstaden omfattar stadsdelarna Norrmalm, Östermalm, Kungsholmen, Maria Gamla Stan och
Katarina Sofia 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 håller en tredjedel (Drevkarlen 9,
Blåkråkan 4, Kampementet 4,
Kattrumpstullen 5, Kumlet 24,
Pilträdet 10, Pilträdet 14 och Vasen 3) en relativt hög standard.
Under 2006 har dessa fastigheter endast krävt sedvanliga
driftåtgärder och mindre underhållsåtgärder. Två fastigheter
sköts av egen personal, resten
har lagts på entreprenad.
Genomgripande ombyggnader
har genomförts i sex av fastigheterna. Ombyggnad till seniorboende 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 Skogsmarken 23 och Vasen 3 har byggts
om till förskolor. I Svärdet har
ca 2 000 kvm omvandlats till
Micasa Fastigheters huvudkon-

Riddarsporren 21, Rio 8, Dator på plan 2 och 3 samtidigt
len 20 och Palsternackan 3, har
som projektering för tio gruppdrabbats av akuta stopp i avbostäder på plan 4 och 5 till
loppssystemen vilket ofta har
Carema Omsorg startades unlett till omfattande vattenskader september.
dor i lägenheterna. FörebygganAkuta händelser har drabbat
de underhåll i form av stamfastigheterna i samband med
spolning och att personalen
kraftiga regn och andra forgjorts uppmärksam på att inga
mer av vattenläckage. Fastigfrämmande föremål får hamna i
heten Hamnvakten 7 har under
systemen är ett försök att mini2006 drabbats av omfattande
mera skadorna.
vattenskador p g a konstruktionsfel i avvattning av yttertaken
och innergårEndast toal
den. LedningAndra föremål ettpapper får kastas i toal
etten.
kan orsaka st
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ar
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dimensionerade
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JA!
de utvändiga
stuprören i gaKasta ej: Sax,
NEJ!!!!
tufasaden.
tabletter, tand

STOPP! STO
PP! STOPP
!

borste och ta

ndkrämstub

, tops, blöjor

Inventeringar
Avfall
Nuvarande avfallshantering
har stora brister som leder till
höga driftkostnader och onödiga
miljöbelastningar. Avfallshanteringen i regionens alla fastigheter har därför kartlagts och
utretts genom studiebesök på
plats och med intervjuer av personal i verksamheterna. Med
hjälp av det insamlade materialet har ett förslag till förbättringar i anläggningarna lämnats till regionen.

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

rymmen samt utemiljön har genomförts under hösten. Tre av
regionens fastigheter är tillgänglighetsinventerade – Rio
9, Riddarsporren 21 och Skogsmarken 23. I de genomförda och
pågående projekten tillämpas
dagens krav för tillgänglighet.

driften i syfte att förbättra och/
eller standardhöja statusen i
byggnaderna.
Med stöd av konsultföretaget Fasticon har två av fastigheterna, Filen 4 och Väderkvarnen
20, beskrivits genom underhållsdokument och -plan.

Statusbesiktningar

Arbetsmiljöronder

Vid införandet av externa entreprenörer för drift och skötsel
har sjukhemmen och samtliga
tomtmarksytor dokumenterats,
statusbesiktats, d v s befintlig ”standard” för byggnader, installationer och tomtmark. Dessa statusbesiktningar kommer
att användas som underlag för

I fastigheterna med egen personal har arbetsmiljörondering i
driftutrymmen genomförts under hösten. De anmärkningar
som vid ronderingen upptäcktes har åtgärdats eller kommer
att åtgärdas under första kvartalet 2007.
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Tvättstugor
Tvättstugorna i alla regionens
fastigheter har under 2006 inventerats avseende tvättmaskiner, torktumlare, torkskåp,
manglar och luftmixdon. Kostnaderna för de föreslagna åtgär-

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

Hissar

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.

Hissarna på elva fastigheter
har inventerats och dokumente-

Planerat underhåll
Inom regionen fortsätter det arbete som påbörjades under 2005
med det invändiga underhållet.
Underhållet har mest bestått av
åtgärder för att hålla fastigheterna i drift. Vatten och avlopp
har krävt återkommande reparationer och förebyggande stam-

spolningar. Styr- och reglerutrustningen för ventilation och
värme har byggts om i Väduren
16 och Vasen 3 och i andra fastigheter sker kontinuerliga injusteringar. Ommålning av lägenheter, korridorer och allmänna
utrymmen sker fortlöpande an-

tingen i enskilda lägenheter eller avgränsade större utrymmen. Det i många fall kraftigt
eftersatta underhållet orsakar
idag krav på stora och oförutsedda resurser i form av akut köpta
tjänster eller omdisponeringar i
det planerade underhållet.

het. Nya gemensamhetslokaler
och tvättstugor har byggts. Projektering av en bistro har inletts.
Terrassen mellan hus A och hus
C har rustats upp och undercentralen har byggts om för att
även klara värmeåtervinning.
De pågående ombyggnaderna har orsakat betydande byggstörningar för de boende och
viss hyreskompensation har
getts. Ombyggnaden har också
orsakat oroligheter i fastigheten
vilket har krävt tillfälliga bevakningsinsatser.

upprustning. Den ena huskroppen byggs om till seniorboende.
Seniorlägenheterna, tvättstuga
och gemensamhetslokalerna har
projekterats och kommer att byggas under flera års tid. Säkerheten har förstärkts i fastigheten
genom att entrépartier och låssystem har bytts ut, källargångarna
och grovsoprummen har målats
om och belysningen förstärkts.

Större förändringar
Fastigheten Trossen 13 överfördes från AB Familjebostäder till
Micasa 15 september 2006. Fastigheten har reglerats med tredimensionell fastighetsbildning
och de kommersiella delarna har
förts över till CentrumKompaniet och bostadsdelarna till Micasa 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-

Riddarsporrens seniorboende (Riddarsporren 21)
Fastigheten består av två huskroppar med 113 lägenheter. Underhållet i fastigheten har under
lång tid varit eftersatt. Det gäller såväl lägenheter och korridorer som de allmänna utrymmena. Fastigheten har idag 80-tals
standard och är i stort behov av

Essinge seniorboende
(Skogsmarken 23)
I fastigheten planeras 29 servicelägenheter och under året
har dessa tomställts så att det
idag återstår endast fyra boende. Åtta av lägenheterna har
omvandlats till en förskola där
inflyttning skedde i juli 2006.
Lekplats har färdigställts vid
huset i och med att vändplanen
har tagits i anspråk. För resterande lägenheter har projektering till seniorboende påbörjats.
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Rio seniorboende (Rio 9) på
Sandhamnsgatan 8
Under 2006 har tomställda lägenheter byggts om till seniorboende
och gruppboende. Samtliga lägenheter kommer att renoveras under en femårsperiod. Ombyggnaden av Rio gruppboende
startades nov/dec 2006. Renovering av korridorer omfattande nya golv och ommålning av
väggar påbörjades under hösten 2006.
Arbeten med sopsugsanläggning och separation av anläggningen mellan Svenska Bostäder och Micasa Fastigheter har
avslutats under hösten.
(Rio 8) Sandhamngatan 4
Fastigheten förvaltas av Micasa
Fastigheter men ägs av Fastig-

hetsnämnden fram till halvårsskiftet 2007. Under 2006 har
huset byggts om till Rio vårdoch omsorgsboende och invigdes i november. Projektering för
vårdcentralen och hemtjänstlokalen på entréplanet startades
under hösten.
Dalens sjukhem
Fastigheten övertogs från
Svenska Bostäder den 15 december 2005. Dalen 20 har ett
eftersatt underhåll, vilket har
krävt många akuta utryckningar.
Ny brandlarmsanläggning
har projekterats. Belysningsarmaturen är ursprungligen från
1979 och har orsakat höga reparationskostnader. Projektering för ombyggnad av Åsens

vård- och omsorgsboende omfattande 72 lägenheter har inletts.
Delning av undercentral mellan
Svenska Bostäder och Micasa
Fastigheter har genomförts under hösten.
Väderkvarnen
Inom servicehuset Väderkvarnen har ett antal lägenheter, 36 stycken, byggts om till
gruppboende, totalt ca 2 000
kvm. Inflyttning sker i början
av februari 2007. Delar av personalutrymmena har målats
om, säkerheten har förstärkts
i driftutrymmen genom att låssystemet har bytts ut och kylanläggning för samlingssal och
lokalhyresgäster har installerats.

Övriga aktiviteter
Lediga lokaler
Region Innerstaden har relativt
stor vakansgrad vilket har inneburit aktiv marknadsföring av
de lediga lokalerna.
Fabriken 37 i Bergsundsstrand 47 har en ledig lokal om
ca 3 000 kvm. Långtgående förhandlingar med intresserade
potentiella hyresgäster har genomförts under hösten. Tidiga
skisser för ombyggnad för att
anpassa lokaler har tagits fram.
Väduren 16 har en ledig restauranglokal på ca 200 kvm och
240 kvm förråd och lagerutrymmen. Visningar och förhandlingar med flera intressenter om uthyrning har skett under hösten.
I Stureby, De gamlas hem 2,
Tussmötesvägen 177 och 181, i
hus 02 och 03, är båda vindsvåningarna lediga. Båda lokalerna

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

är ca 290 kvm var. På Tussmötesvägen 187 finns en vindsvåning som består av åtta små lägenheter. Förslaget för hus 02
och 03 omfattar även utökad
tillgänglighet genom att hissen

dras upp till våningarna. En lokal som tidigare har använts
som biograf, ca 310 kvm, Tussmötevägen 189, har projekterats och kalkylerats för en potentiell lokalhyresgäst.
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Nytt skyltprogram
Skyltning har genomförts med ny Micasaprofil i Stureby och Rio 8 samt Mälteriet
2. De framtagna skyltarna är lättlästa, kontrastfärgade och skrivna med tydlig textstorlek för att uppfylla tillgänglighetskraven. Samordning med respektive
verksamhet har lett till att alla skyltar
utformas efter liknande layout.
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Micasa Fastigheter

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 entreprenören KPK.
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Region Västerort

Oslo 10
Köpenhamn 1
Stranninge 1

Klofibblan 24
Backlöken 5
Vitmåran 1

Brandliljan 14
Kvarnberget 2

Eklövet 14
Salome 10

Skolörten 2

Ansgar 14 - 17
Idun 24

Vallörten 17 Väpplingen 8

Spetskålen 65
Blindfönstret 5
Myrbräckan 8

Fästegåvan 16
Blindfönstret 6

Helgonlegenden 7
Bäcken 9

Överstycket 1
Vårdhemmet 1
Ölänningen 2

Tunet 1

Ålderdomshemmet 7
Dalbon 1
Hallandsås 1
Blackebergs Gård 2

Prästgården 1
Sörklippan 1

Ceremonien 5
Tvättstugan 1
Bockarna Bruse 1

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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Sammanfattning
Av regionens 42 fastigheter håller framför allt de ombyggda
sjukhemmen Råcksta och Mälarbackens vård- och omsorgsboende en relativt hög standard.
Till denna kategori kan även
nio nybyggda eller ombyggda
friliggande gruppbostäder räknas in. De utgör en tredjedel av
det totala beståndet.
Under 2006 har dessa fastigheter endast krävt sedvanliga driftåtgärder och mindre underhållsåtgärder. En fastighet
sköts av egen personal, resten

har lagts på entreprenad.
Genomgripande ombyggnader har genomförts i två av
fastigheterna. Ombyggnad till
seniorboende har pågått i två
byggnader på Vallörten 17.
Mindre lägenhetsrenoveringar har skett i Hässelgårdens seniorboende, hus B och D.
Vidare har en ny vårdcentral byggts i hus B inom Hässelgårdsprojektet.
Akuta händelser har drabbat
fastigheterna i samband med
kraftiga regn och andra former

av vattenläckage. Fastigheten
Köpenhamn1 har under 2006
drabbats av omfattande vattenskador p g a förkortad teknisk
livslängd i avvattning av yttertaken på grund av tidigare felaktig skötsel.
Kista, Tensta och Rinkeby servicehus är de fastigheter som främst drabbats av akuta vattenskador i våtrummen.
Uttjänta tätskikt och otäta rörgenomföringarär bidragande
orsak till omfattande vattenskador i lägenheterna.

Ålderdomshemmet 7 – Brommagården, tre hissar
I och med att inventeringen
är genomförd och statusen klarlagd så kommer underhållsbehovet att inarbetas i kommande
års underhållsplaner för de olika fastigheterna.
Det totala underhållsbehovet
för alla 69 inventerade hissar
uppskattas till 67–70 mnkr.

en är att få en fastighetsnära
källsortering som är ändamålsenlig både för fastighetsägare
och hyresgäster, ger lägre kostnader samt uppfyller gällande
myndighetskrav.

Inventeringar
Tomma lokaler
Inom regionen har det funnits
tomma lokaler i två fastigheter.
I Vårdhemmet 1 – Råcksta
sjukhem – finns två lokaler om
totalt ca 1 300 kvm. En lokal om
ca 270 kvm är lämplig till kontorsanvändning och en till lagerverksamhet.
På Blackebergs gård 2 – Mälarbackens vård- och omsorgsboende – finns två tomma lokaler om totalt ca 1 750 kvm.
Bägge lokalerna om ca 875
kvm är lämpliga att användas som kontor/lager, undervisnings- eller omsorgsverksamhet.

Hissar
Under året slutfördes inventeringen av servicehusens hissar:
Dalbon 1 – Blackebergs servicehus, fyra hissar
Sörklippan 1 – Tranebergs servicehus, fyra hissar
Tunet 1 – Tunets servicehus, sju
hissar

Soprum
Under året har fastigheterna inventerats avseende hur
sophanteringen fungerar
idag utifrån nedlagda kostnader för sophanteringen,
hur hanteringen sköts av
entreprenörer och hyresgäster.
Vidare har hyresgäster
lämnat synpunkter på hur
de ser på skötsel av både
hanteringen och soputrymmena i fastigheten.
Syftet med inventering-

Tvättstugor
För samtliga servicehus finns
det gemensamma tvättstugor
som används av både hyresgästerna och verksamheten.
För att upprätthålla standar-

OBS! OBS! OBS! OB
S!
Detta soprum är enda
st till för sopor
såsom brännbart, icke
brännbart och
elektriskt material. De
ssa sopor ska
placeras i för dem mä
rkta kärl. Inga
typer av sopor får placer
as 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 maskiner kommer att bytas ut
fortlöpande.

Byte av energiuppvärmningssystem
i fastigheter
För att minska energikostnaderna och uppfylla stadens miljömål har en inventering gjorts

av de fastigheter som idag inte
försörjs av fjärrvärme eller andra miljövänliga energikällor.

Elrevisioner
gjorda under 2006
Kallelse för elrevision skickas ut från elektriska nämnden
varje år. Tidigare har det endast
gjorts revisioner på sjukhemmen. De nu påbörjade revisionerna på servicehusen används

som ett inventeringsinstrument
för framtida åtgärder utöver
det som protokollen stipulerar
fastighetsägaren att utföra.
Under 2006 utfördes revisioner i följande fastigheter: Rinkeby, Hässelgården, Tensta,
Blackeberg och Ceremonien,
Mälarbackens vård- och omsorgsboende samt Råcksta sjukhem samt Bockarna Bruse 1.

Planerat underhåll
Till grund för underhållsåtgärderna ligger den underhållsplanering som utförs på regionen
årsvis och de förslag för underhåll som lämnas av driftentreprenören Bravida.
Under 2006 har följande större underhåll utförts:
Stranninge 1
– Renovering soprum
För att förbättra hanteringen
av hushållssopor och källsorteringsavfallet byggdes en större
och två mindre friliggande träbyggnader. Dessa placerades på
innergårdarna, lätt åtkomliga
för hyresgästerna.
Vårdhemmet 1
– återställande mark
Etapp 1 av upprustningen av
utemiljön runt Råcksta sjukhem avslutades under första
halvåret 2006. De nya uteplatserna möjliggör ökad samvaro,
flera nya växt- och blomplatser
vid entréer, ökad tillgänglighet, ny och säkrare utebelysning samt den konstnärliga utsmyckningen stimulerar nu de
boende, anhöriga och personalen till ökad utevistelse.

Överstycket 1
– Markarbeten ytterstadssatsningen
Tillsammans med stadsdelsförvaltningen, pensionärsråd, förtroenderåd samt personal på
Hässelgården togs ett program
fram för upprustning av yttergårdarna. Arbetena avslutades
under 2006 i och med att växtplanteringen gjordes.
Köpenhamn 1
– Ny reservkraft och renovering 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. Projekteringsfasen kommer att avslutas under 2007.
Biblioteket har ett stort eftersatt underhåll i form av bland
annat en uttjänt entré som angör inåt i fastigheten. När Kista
torg byggdes om skapades förutsättningarna för en mer ändamålsenlig och publik entré i
form av nytt yttertak samt tillgänglighetsanpassning 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 servicehus är mycket flitigt använd av
invånarna i Kista.
För att även fortsättningsvis attrahera besökarna har ny
ljud- och ljusanläggning installerats.
Vidare har loge och pentryenhet renoverats. Den befintliga
entrén har fått nya dörrar.
För att uppfylla gällande
brandkrav har även en ny utrymningsväg skapats. På uppdrag av och finansierad av
stadsdelen har även en teleskopläktare för ca 200 besökande byggts.
Kvarnberget 2
– Upprustning innergård
Tillsammans med stadsdelsförvaltningen, pensionärsråd, förtroenderåd samt personal på
Rinkeby servicehus har ett program tagits fram för en upp-
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rustning av en av yttergårdarna.
Investeringen bekostades
med medel från Stadsdelsförnyelsen. Arbetena har utförts mellan adresserna Rinkebyplan 2
och 4.
Den gamla gården har rivits och ersatts med nya gångvägar, planteringsytor för blommor och växter, mötesplatser
för de besökande och ny, säkrare ytterbelysning. För att även
öka tillgängligheten till den nya
gården från servicehuset har
korridoren mellan hus 2 och 4
fått en ny utgång och korridoren i övrigt har renoverats. Arbetena 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 ytskikt. För att minska risken för
fuktskador och motsvara gällande hygienkrav har kökens
väggar renoverats vad avser
tätskikt och kakel.

Östa 1:11 – Renovering ytterfasader
Fastigheten som ligger i Heby
kommun används som behandlingshem. Då fasaderna som
utgörs av träpanel med tillhörande fönster uppvisade omfattande röt- och fuktskador
byttes delar av väggpanel ut
och skadade fönster renoverades. Slutligen målades fastigheten om utvändigt.

låscylindrar med nycklar installerats. Detta för att öka tryggheten för hyresgästerna.

Överstycket 1 – Renovering
av seniorlägenheter
På Hässelby gårds servicehus
har sedan tidigare 68 lägenheter på Ormängsgatan 10B och
68 lägenheter på Ormängsgatan 10D omvandlats till seniorbostäder. Här har många av
de boende valt att bo kvar efter
omvandlingen. I de ännu inte
uthyrda lägenheterna som lämnas till Bostad Stockholm har
en begränsad renovering skett.
Renoveringen som utförts efter
lägenhetsspecifika besiktningar omfattade målning, nya golv
och nya vitvaror där så behövts.
I samtliga lägenheter har nya

Ansgar 14 och 16
– sanering av undergrunder
I och med de avslutande saneringsarbetena av de två kvarvarande undergrunderna har ett
gammalt problem fått sin lösning för personal och fastighetsägare.
Åtgärdsplanen innefattade
rensning av organiskt material och uttorkning. Grunden har
ventilerats med ny undertrycksventilation. Arbetena avslutas under 2007 med en efterföljande nöjd kund-undersökning
bland hyresgästerna.

Sörklippan 1
– Renovering personalutrymmen kök + personalrum
I samarbete med personalen på
servicehuset har ett nytt kök
byggts, innefattande ny planlösning för matplatseroch personalrum.
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Region Söderort
Trehörningen 1
Bottenstocken 13

Pettersbergsgården 15

Västbo 1
Broder Pehr 1

Skärsliparen 2
Kastanjen 7

Jungfru Lona 2

Nordens Vänner 4

Likriktaren 2
Brättet 2

Frösätra 1

Lektionen 6

Västberga Gård 1

Bandyklubban 5
Mockasinen 4

Malsätra 3

Golvet 11

Fruängsgården 1 Svalrocken 17

De Gamlas Vänner 7

Prästgårdshagen 2
Jämlikheten 5
Byholmen 2 Måsholmen 15

Flygfisken 14

Brevlådan 1

Myntmästaren 2

Svanholmen 1
Kolryssen 2
Svedjaren 3

Hemsystern 1

Lådkameran 1

Gulskivan 1
Bilden 1
Svedjaren 1

Tjärdalen 4
Bygeln 5

Bygeln 1

Kryddpepparn 3

Perstorp 1

Orhem 1:4

Ålö 2
Hammarö 11

Edö 1
Vilohemmet 1

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.

Sammanfattning
Av regionens 59 fastigheter är
12 servicehus. Av dessa håller nio (Brevlådan 1, Bygeln 5,
Edö 1, Kastanjen 7, Lektionen
6, Måsholmen 15, Prästgårdshagen 2, Svalrocken 17 och Trehörningen 1) förhållandevis låg
standard, med eftersatt inre underhåll. Fruängsgården 1, Frösätra 1 och Bygeln 1 är i betydligt bättre skick på grund av

nyligen genomförda och pågående totalrenoveringar.
Av dessa fastigheter sköts
driften av extern personal endast på tre, resten sköts av egen
personal.
Genomgripande ombyggnader har genomförts i fem av
fastigheterna. Ombyggnad till
seniorboende har pågått i Malsätra 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 omfattande vattenskador i badrum på
grund av brister i tidigare underhåll.

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

våer och vilka kostnader/besparingar som kan uppstå vid olika
hanteringar. Utbyggnad/ombyggnad fortsätter under 2007.

Inventeringar
Samtliga fastigheter har inventerats avseende fastighetsnära källsortering. Två fastigheter
som varit pilotprojekt är klara; Bottenstocken i Gröndal och
Röda stugan på Mikrofonvägen
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Planerat underhåll
Tak på Trekanten
På fastigheten Trekanten, i Liljeholmen, har ett av taken renoverats. Taket byttes, med ett lyckat
resultat, ut till ett sedumtak.

Tak på Bottenstocken
En takomläggning genomfördes på Bottenstocken i Grön-

dal, höhusdelen på Gröndalsvägen 146.

Avsaltningsanläggning
på Gålö
Tillsammans med Skärgårdsstiftelsen har Micasa Fastigheter färdigställt installationen
av en avsaltningsanläggning för

att tillgodose en säker tillgång
på dricksvatten till hyresgästerna på Stegsholm och även en
angränsande gård. Tidigare var
fastigheten beroende av vattentillgången i egen brunn. Kostnad för installation och drift
fördelades mellan Micasa Fastigheter och Skärgårdsstiftelsen.

Lokalanpassningar - nya hyresgäster
Vårbergs sjukhem
I delar av de ytor som tomställdes efter Skärholmen uppsägning av låghusdelar och bottenplan i höghusdelen, har två nya
hyresgäster flyttat in. Stock-

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

Byholmen
Carema omsorg har flyttat in i
delar av Byholmen till ytor som
Skärholmen hade avvecklat.
Micasa för en dialog med Carema Omsorg om att överta ytterligare lokaler i Byholmen.

Belysningsprojekt

Försäljningar

Uppsagda fastigheter

Bolaget har fortsatt med arbetet med att skapa en tryggare miljö utomhus för boende och personal. Bl a har
ett projekt i parken vid De
gamlas vänner färdigställts.

Under året såldes två fastigheter inom regionen, Viskan
och Åkers-Lida behandlingshem belägna inom Strängnäs kommun.

Socialtjänsten har under
året sagt upp Älvis
(Tumba 8:8), för avflyttning
under våren 2007.

ha djur på avdelningen, och personal får söka sig till den avdelningen med vetskap om detta.
Efter ombyggnaden är Hägerstens äldrecenter klart och här
kommer att finnas gruppbostäder, rehabilitering, dagvård och
sjukhemsplatser. Sjukhemmet
på Axelsbergs servicehus att läggas ner och flyttar in i hus C på
Fruängsgården.

byggnad av hus C2 och C3 i Frösätra servicehus. Samtidigt
beslutade Skärholmens stadsdelsförvaltning att byta namn på
fastigheten till Sätra vård- och
omsorgsboende. Hus C2-C3 kommer efter ombyggnad att innehålla 60 lägenheter för gruppboende,
framförallt demensboende. Precis som Hägersten kommer Sätra
vård- och omsorgsboende att bli
Skärholmens äldrecentrum, där
stadsdelen samlar sina resurser
för omsorgsboendet.

Större ombyggnader
Fruängsgården hus C
En totalombyggnad av sjukhemsavdelningen på Fruängsgården
startade i juni 2006. Ombyggnaden innebär att hela våningsplanet rivs ut och byggs upp på nytt.
Efter ombyggnad kommer sjukhemmet att innehålla 38 lägenheter varav 10–11 kan användas
som dubbelrum. Samtliga rum
har fullgod standard. En avdelning kommer att vara en omvänd
allergiavdelning. Med detta menas att de boende kommer att få

Frösätra hus C2-C3
Under våren 2006 startade om-
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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 Väderkvarnen har lägenheter byggts om
till stödboende och gruppboende med totalt 36 lägenheter. Lägenheterna ligger på plan 3 och
plan 4, 18 lägenheter per plan.
Inflyttning januari 2007.
Inom fastigheten Väduren 16
har ett gruppboende byggts.
På Vasen 3 har en förskola
byggts. Dessutom har storköket,
som förutom förskolan även försörjer bl a servicehuset, byggts
om.
I kv Skogsmarken, Essinge
servicehus på Stora Essingen,
har en förskola med fyra avdelningar byggts. Inflyttning ägde
rum hösten 2006.
Under 2006 startade ombyggnad till ett stödboende med fyra
lägenheter i kv Dalen 20. Inflyttning januari 2007.
Under andra halvan av 2006
byggdes två våningar i Svärdets
servicehus om till kontorslokaler för Micasa Fastigheter.
På Vintertullen (Hamnvakten
7) har en takombyggnad utförts.
Inom Stureby sjukhemsområde har en sopsug installerats.
I Riddarsporren 21 har ett
gruppboende med sju lägenheter byggts. Inflyttning sker under senvintern 2007.

I Rio 9, på Gärdet, har ett
gruppboende med sju lägenheter byggts. Inflyttning sker under våren 2007.
Inom Stureby sjukhemsområde har två byggnader byggts
om dels för sjukhemsboende för
Enskede-Årsta stadsdelsförvaltning, dels för äldreboende för
Finskt Äldreboende. Även marken runt fastigheterna har rustats upp med bl a sittgrupper
och belysning.

Västerort
Hässelgården i Hässelbygård:
Projektet ”Hässelgården” är ett
samverkansprojekt mellan Hässelby-Vällingby stadsdelsförvaltning och Stockholms läns
landsting/Beställarkontor vård.
Det syftar till att bättre tillvarata de gemensamma resurserna för de äldre inom stadsdelen.
Under 2006 har en äldrevårdscentral byggts inom servicehuset.
Rinkeby servicehus: Tillsammans med Stadsdelsförvaltningen, pensionärsrådet, förtroenderådet och personalen på
Rinkeby servicehus har en upprustning av en av yttergårdarna
genomförts.
Köpenhamn 1: De genomförda medborgarförslagen inom

Kista stadsdelsförvaltning som
har arbetats fram inom ramen
för ytterstadssatsningen invigdes juni 2006 på de två innergårdarna i Kista servicehus.
Genomförandet innebär att tillgänglighet, med nya gång- och
planteringsytor, skapats för att
öka de boendes utevistelse. Gårdarna har även fått ny belysning.
I fastigheten Köpenhamn har
också åtta servicehuslägenheter
tillsammans med en korridor
byggts om till ett gruppboende.
Tillsammans med Kista
stadsdelsförvaltning har Sverigesalen rustats upp. Stadsdelen
har bekostat en ny teleskåpläktare. I samband med att stadsdelen rustar upp torget får biblioteket en ny entré.

Söderort
Farsta sjukhem: Ett projekt för
ombyggnad av Farsta sjukhem
har startat under året. Projektet genomförs i nära samarbete med Farsta stadsdelsförvaltning. Beräknad byggstart 2008.
Älvsjö servicehus: Även här
startades ett projekt för att se
över möjligheter att anpassa boenderum på sjukhemsavdelningen till dagens krav. Beräknad byggstart 2007/2008.
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Kastanjens servicehus:
Stadsdelen har önskemål om
att omvandla större delen av
fastigheten till boende med heldygnsomsorg.
Frösätra hus C1: Skärholmen
stadsdelsförvaltning har för av-

sikt att avveckla verksamheten
på Vårberg sjukhem under 2008
och flytta till Sätra vård- och
omsorgsboende.
Barnstuga Axelsbergs servicehus: Tillsammans med stadsdelen undersöker Micasa Fastig-

heter förutsättningarna för att
utöka befintlig barnstuga med
2-4 avdelningar på Kinnmansonsvägen 45, i bottenvåningen
till den byggnad som innehåller
seniorboendet. Beräknad byggstart 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

Miljöledningssystem är
en hjälp på vägen

Genom ett metodiskt och konsekvent miljöarbete i alla delar
av organisationen ska Micasa
Fastigheter verka för en långsiktigt hållbar utveckling samt
ständig förbättring inom verksamhetsområdet.
Detta uppnår vi genom att:
• Ständigt sträva efter att
minska verksamhetens miljöpåverkan och förebygga föroreningar.
• Utnyttja energi och andra naturresurser effektivt samt
välja teknik och material med
goda miljöegenskaper.
• Arbeta för en god innemiljö och därmed en bättre hälsa
för våra hyresgäster.
• Säkerställa att kraven i miljölagstiftningen följs eller överträffas.
• Aktivt söka nya kunskaper
och ta del av nya rön i frågor
som rör miljöarbetet.

Målet är att Micasa Fastigheter ska bli miljöcertifierat enligt ISO 14001. Ett strukturerat
ledningssystem gör det enklare att följa lag- och policykrav
samt se till att det sker en ständig förbättring.
Arbetet med att ta fram rutiner och styrande dokument för
miljöledningsarbetet har pågått under året. Bland annat
har miljöplaner tagits fram för
ombyggnad och nybyggnad. Rutiner, blanketter och övriga dokument för att underlätta det
dagliga arbetet med miljön i
miljöledningssystemet har publicerats kontinuerligt på Enok
(intranätet).

Miljömål fastställda i
Miljöprogram
Av de miljömål som beslutats av
företaget för 2005 uppnåddes de
flesta under hösten 2006.
• Installation av fem bergvärmepumpar för att minska energiförbrukningen. Klart november 2006.

• Soprumsutredning i samtliga fastigheter för att få bättre kontroll på avfallet, klart
oktober 2006. Ombyggnad av
miljörummen ingår i 2007 års
miljöprogram.
• Radonmätning för bättre inomhusmiljö.
Ommätning och sanering av
fastigheter med för högt gränsvärde ingår också i 2007 års
miljöprogram.

Miljögrupp startad på
Micasa Fastigheter
Under hösten startade Micasa Fastigheters miljögrupp. Den
består av representanter från
varje region och avdelning. Tanken är att miljögruppen ska
fungera som en länk mellan det
miljöarbetet som sker i regionerna och det som sker centralt.
Vi har inventerat vad regionerna arbetar med för miljöfrågor
och miljögruppen har arbetat
med att ta fram Miljöprogrammet för 2007.
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Energi – vår största miljöpåverkan
Den miljöaspekt som har störst
negativ miljöpåverkan är energiförbrukningen. För att försöka minska denna påverkan har
bolaget undersökt möjligheten
att använda EPC (Energy Performance Contract). Under året
har ett antal möten med konsulter specialiserade på detta
ägt rum och beslut väntas tas
under 2007.

Avfall – soprumsinventering genomförd
En utredning av soprummen i
samtliga fastigheter har gjorts
under året. Målet är att sopsortering ska införas i alla hus. Ett
förslag till ombyggnad av soprummen till ”miljörum” har
gjorts med prioriteringsordning. Sortering av soporna både
främjar miljön och sänker kostnaden för sophämtningen.

Förbättrad inomhusmiljö
genom radonmätning
En viktig aspekt för inomhusmiljön är att halterna av skadliga ämnen ligger under de
gränsvärden som finns. Detta
gäller bland annat radon. Radonhalten har undersökts i 75
procent av bolagets fastigheter.
Endast ett fåtal har för höga
värden. Under året har ett system för att registrera radonmätningar tagits fram och börjat användas, det är en del i det
så kallade Reqs-systemet.

Minskad kemikalieanvändning med avvecklingslista
Micasa Fastigheter kräver i alla
upphandlingar att entreprenörerna skall följa Byggd miljös avvecklingslista och den

produktlista över miljöprövade kemiska byggprodukter som
finns. Byggd miljö är ett samarbete mellan ett flertal bygg- och
fastighetsbolag med syfte att
minska användandet av farliga kemikalier i byggprocessen
och samtidigt få fram mer miljöanpassade produkter.
Byggd miljös avvecklingslista är ett arbetsverktyg i
strävan efter en giftfri miljö.
Den innehåller sådana ämnen där man anser att användandet bör bevakas och
fasas ut för att minimera
påverkan på arbetsmiljö,
yttre miljö samt brukarmiljö. Avvecklingslistan uppdateras ständigt i takt med
lagändringar och andra föreskrifter, produktutveckling och nya rön. Avvecklingslistan ska ligga till
grund för alla produktval
redan från projektering
till produktion och förvaltning av fastigheten.
Möjlighet finns att få en
miljöbedömning av oprövade kemiska byggprodukter via Byggd miljö.
De miljökonsulter som
används i projekt över
sju mnkr gör också regelbundna besiktningar av byggarbetsplatserna och
kontrollerar att inte andra än
godkända produkter används.
Om icke miljöprövade produkter återfinns på byggarbetsplatsen skickas detta till Byggd miljö för kontroll. Detta har skett
ett par gånger under året.
Under 2006 beslöts att Micasa
ska ha en egen Kemgrupp för att
minska kemikalieanvändningen
i fastighetsdriften.

Bara miljöbilar
Under året har möjligheten att
använda egen bil i tjänsten tagits bort, detta för att bara så
kallade miljöbilar ska användas
under arbetstid. Alla reparatörsbilar har bytts ut och bolaget har under året haft en bilpool tillsammans med FB. Nya
miljöbilar har också beställts
för att klara bilpoolen efter flytten till Rosenlundsgatan.
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Upphandling
Micasa Fastigheter i Stockholm
AB omfattas av lagen om offentlig upphandling. Det medför att företaget är skyldigt att
upphandla och köpa entreprenader och konsultinsatser i konkurrens, annonserade i offentliga databaser. För att genomföra
dessa åtaganden har företaget tidigare köpt konsulttjänster men under året har kompetensen inom företaget byggts
upp. Den tekniska avdelningen har tillförts en tjänst för in-

köpssamordning och numera
genomförs huvuddelen av alla
upphandlingar med egen kompetens.
Under året har en lång rad
byggentreprenader handlats
upp men även ramavtal för konsulttjänster som ska gälla för
kommande tvåårsperiod. I flera av byggentreprenaderna har
upphandling genomförts men
på grund av rådande konjunkturläge har inga anbud erhållits.

En översyn av inköps- och
upphandlingsprocessen inom företaget har påbörjats under senare delen av året och kommer
att slutföras under första delen av 2007. Översynen kommer
troligen att medföra effektiviseringar i processen. Under senare delen av 2006 togs de första
stegen för att införa ett datoriserat inköpsverktyg, en inköpsmodul i ekonomisystemet. Det
arbetet kommer också att fortsätta under 2007.

I första hand har servicehusen och sjukhemmen besiktats.
Därefter fortsätter besiktningen
av övriga fastigheter.
De vanligaste anmärkningarna rör hissar, trappor och dörröppnare. Hissarna är för små
och hissknapparna är inte taktila för att underlätta för synskadade. Trapporna har inte
markering för när de börjar eller slutar. Dörröppnare har sina
manöverdon placerade fel eller

för högt. Dörrslagningsmarkering på golvet eller marken saknas nästan helt. Här utgörs de
flesta incidenterna av att folk
får dörren på sig. En annan
vanlig anmärkning är skyltningen, både inom- och utomhus. Receptionerna är ofta otillgängliga.
Besiktningsprotokollen läggs
in på en webbsida där förvaltare, projektledare eller andra intresserade kan hämta uppgifter
om inventeringen.

Tillgänlighet
Kommunfullmäktige har beslutat att Stockholm ska vara världens mest tillgängliga stad år
2010 och arbete pågår i hela
staden, även hos Micasa Fastigheter.
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.

Kvalitetsarbete 2006
För att hyresgästerna skall vara
nöjda måste Micasa Fastigheter 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 dokumenterats. Där började arbetet
med att ta fram ett flödesschema för att på ett tydligare sätt

visa var och när besluten i en
byggprocess tas. Detta flödesschema visar den komplexa bilden av vilka beslut som tas i
stadsdelsnämnd, Stadsledningskontor, Kommunstyrelsens ekonomiutskott och Micasa Fastigheters styrelse för att en
ombyggnad skall göras.
Utifrån detta schema arbetar
bolaget för att ta fram checklistor och rutiner för de arbetsuppgifter som görs i varje ske-

de. Detta schema är också ett
hjälpmedel för alla medverkande i byggprocessen för att hålla
de tidsramar som finns.
Förvaltarna har regelbundna möten med hyresgästerna
i de större fastigheterna. Det
är möte med förtroenderåd och
boråd men även med Lokalintendenterna på stadsdelsförvaltningarna och med verksamhetsansvariga.
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Alla seniorboendeprojekt påbörjade eller klara
Seniorlägenheter är hyresrätter och får hyras utan krav på
biståndsbedömning av personer
över 65 år. Seniorlägenheter förmedlas av Stockholm Stads Bostadsförmedling. Lägenheterna
har hög grundstandard och är
anpassade till de speciella önskemål och krav som äldre har.
Möjlighet finns idag att göra
tillval när det gäller utrustning
och kommer i framtiden att omfatta service i form av både
tjänster och trygghet. Många av
de hus som görs om till seniorlägenheter är byggda under 60och 70-talen och kan inte alltid
anpassas till dagens standard.
Standarden kan därmed variera något mellan fastigheterna.
Seniorbostäderna innehåller i
de flesta fall gemensamhetsytor
såsom övernattningslägenheter
och samlingslokal.

Söderort
Jungfru Lona i Axelsberg
Under 2006 påbörjades omvandlingen i delar av Axelsbergs servicehus, fastigheten Jungfru
Lona 2, till seniorboende. Antal
lägenheter efter ombyggnaden
blir 72.
Bygeln i Rågsved
Ombyggnad av fastigheten Bygeln 5, Rågsveds äldreboende,
startade också under 2006. Totalt berörs 40 lägenheter som
kommer att färdigställas under
2007–2011.

sista av totalt 64 lägenheter att
färdigställas.

Innerstaden
Rio på Gärdet
Ombyggnad av Rio servicehus
inleddes under senhösten 2006.
Fastigheten kommer att få totalt 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 lägenheter byggas. Under 2006 har
inflyttning skett i 39 ombyggda lägenheter och sju nybyggda lägenheter.
Skogsmarken på
Stora Essingen
Under senhösten startade
projektering inför ombyggnad av fastigheten Skogsmarken 23, Essinge Seniorboende.
Totalt planeras 29 seniorlägenheter.
Riddarsporren på Norrmalm
Under hösten projekterades
även ombyggnad av en del av
fastigheten Riddarsporren 21 i
Riddarsporrens Servicehus. Under de närmaste åren kommer
totalt 110 lägenheter att byggas
om i etapper.

Västerort
Malsätra i Sätra
Ombyggnad av fastigheten Malsätra 3 till seniorboende startade 2005. Under 2007 kommer de

Vallörten i Hässelby

Villastad
Ombyggnaden till seniorboende
startade efter semestern 2006
och under december fylldes alla
32 lägenheter med hyresgäster.
Hässelgården i Hässelbygård – seniorboende
En mindre renovering av alla
124 lägenheterna är utförd under 2006. Då ombyggnader pågår 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 huvudsakligen byggda på 1970- och 1980talen och är i stort behov av underhåll och ombyggnad inom
de närmaste åren. Hyreskontrakten på lägenheterna i servicehusen övergår allt eftersom lägenheterna blir lediga till
stadsdelsförvaltningarna som
så småningom kommer att förhyra hela fastigheterna.

Seniorbostäder
Stadsdelarnas förändrade efterfrågan på servicehusbostäder har
inneburit att ett antal servicehus
helt eller delvis omvandlats till
seniorboende. De ca 700 lägenheterna förmedlas via Stockholms
Stads Bostadsförmedling

mensamma behov. Inom servicehusen finns även ett antal större lokaler som är upplåtna till
andra ändamål såsom skolverksamhet, förskoleverksamhet och
sjukhemsenheter.

Gruppbostäder, behandlingshem och dagcenter
Inom bolaget finns 24 fastigheter som inrymmer gruppbostäder, 21 fastigheter med behandlingshem samt tio fastigheter
med dagverksamhet. De friliggande gruppbostäderna är oftast byggda för fysiskt eller psykiskt handikappade. Det finns
även gruppbostäder insprängda
i servicehus och sjukhem. Behandlingshemmen är i stor utsträckning inrymda i byggnader
från förra sekelskiftet.

Garage
I servicehusen och seniorboendena finns totalt 21 storgarage.
Stockholms Stads Parkerings
AB sköter driften av dessa.

Förvaltningsuppdrag
Bolaget förvaltar nio fastigheter, 30 472 kvm, på uppdrag av
staden. Dessa består av sjukhem under ombyggnad och
gruppbostäder under uppförande.

Lokaler
I samtliga servicehus finns lokalytor som hyrs för stadens
äldreomsorg och används för ge-

Boende med heldygnsomsorg

Fastigheter inköpta
2006

Bolaget har 17 fastigheter för
boende med heldygnsomsorg
som alla är helt ombyggda. På
avdelningarna finns dessutom
gemensamma utrymmen såsom
matrum och vardagsrum.

Blackebergs Gård 2
Trossen 13
Fastigheter sålda
2006

Köpeskilling Tillträdesdatum
Tkr

Area BRA

439 800

2006-03-01

30 939

64 152

2006-09-15

19 800

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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Fastighetsförteckning
Stadsdelsnämnd

Stadsdel

Region

Fastighet

Fastigh.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

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

Hässelby-Vällingby

Hässelby Villastad

930

Brandliljan 14

7141

Brunklövergränd 9

Hässelby-Vällingby

Hässelby Villastad

930

Klofibblan 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

Farsta sjukhem

Törngården
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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

Servicehus

1983

Behandlingshem

1790

2004

394

7

1

2 063 000

2003-07-01

10 864

101

6

87 000 000

2001-01-01

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

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

1994
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Stadsdelsnämnd

Stadsdel

Region

Fastighet

Fastigh.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 Sofia

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

Midsommarkransen

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

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

Fristads serv.hus

EKONOMI

Användning

Ursprungl.
byggår

Senaste
omb

Grp-bostad

1977

1995

Grp-bostad

1999

Sjukhem

1970

Servicehus

1982

Dagcenter

1974

Servicehus

1977

Servicehus

1984

Sjukhem

1983

Servicehus

1975

Servicehus

1963

2006

Seniorboende

1957

1994

Servicehus

1986

Servicehus

1981

2006

Grp-bostad

1980

Seniorboende
Servicehus

Uthyrningsbar
yta

Antal bostäder

Ant lok

Taxeringsvärde

Förvärvsdatum

240

0

1

0

2004-06-01

386

6

1

0

2004-06-01

2003

18 219

236

6

0

2004-06-01

2001

22 863

213

10

221 000 000

2001-01-01

154

0

1

0

2004-06-01

26 613

303

15

92 440 000

2004-06-01

12 358

135

5

173 000 000

2001-01-01

11 546

177

4

0

2004-06-01

15 328

260

2

0

2006-09-15

3 886

38

5

36 800 000

2001-01-01

6 462

65

9

53 112 000

1999-12-31

10 572

100

4

92 200 000

2004-06-01

13 128

156

4

92 800 000

2001-01-01

2001

446

7

1

0

2004-06-01

1980

2006

12 091

179

6

159 000 000

1999-12-31

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

20 106

184

16

306 000 000

2001-01-01

Behandlingshem

1910

425

0

1

0

2004-06-01

21 212

180

23

0

2004-06-01

753

0

1

0

2004-06-01

Sjukhem

2006

2003

2006

1900-1950

Behandlingshem

1910

Servicehus

1981

2006

11 146

132

6

111 600 000

2004-06-01

Servicehus

1975

19962000

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

10 996

140

3

0

2004-06-01

1996

Servicehus

1987

8 749

105

5

65 770 000

2004-06-01

Behandlingshem

1860

2003

617

0

1

0

2004-06-01

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

Grp-bostad
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Stadsdelsnämnd

Stadsdel

Region

Fastighet

Fastigh.nr

Vantör
Vantör

Adress

Populärnamn

Bandhagen

920

Gulskivan 1

7269

Björksundsslingan 42

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
Högdalens äldreboende

Vantör

Örby

920

Hemsystern 1

7152

Ripsavägen 38-44

Älvsjö

Långbro

920

Svalrocken 17

7111

Spadvägen 5-9

Långbroberg

Älvsjö

Långbro

920

Flygfisken 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

Gålö

920

Stegsholm 3:5

7279

Gålövägen 30

Linnégården

Heby

930

Östa 1:11

7281

Per-Olsvägen 25

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

Östagården

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

EKONOMI

Användning

Ursprungl.
byggår

Senaste
omb

Korttidshem

1953

1983

Spec anv

1963

Grp-bostad

1978

Grp-bostad

2002

Dagcenter

1985

Korttidshem

1964

1981

Servicehus

1962

2002

Servicehus

1983

1997

Sjukhem

1965

2002

Servicehus

1985

Grp-bostad

1995

Servicehus

1984

Grp-bostad

1953

Grp-bostad

2004

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

2002

2000

2000

Uthyrningsbar
yta

Antal bostäder

Ant lok

Taxeringsvärde

Förvärvsdatum

177

0

1

0

2005-04-01

969

0

1

0

2002-12-02

458

0

1

0

2004-06-01

705

15

1

0

2004-06-01

434

0

1

0

2004-06-01

175

0

1

0

2005-04-01

3 047

53

3

18 325 000

1999-12-31

15 017

139

8

85 000 000

1999-12-31

11 156

159

3

0

2004-06-01

8 205

99

2

60 393 000

2001-01-01

352

7

1

4 171 000

2004-06-01

12 547

125

5

86 600 000

2001-01-01

426

7

1

0

2004-04-01

529

9

1

0

2005-04-01

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

1 461

0

1

0

2005-11-01

0

0

0

0

2005-11-01

Behandlingshem
Mark

1907

1998

ej bebyggd

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 avkastningsvärdering av hela fastighetsbeståndet. Värderingen är
gjord med en s k cash flow-modell där fastigheternas avkastningsvärde bedöms utifrån beräknade betalningsflöden under
den kommande tioårsperioden.
Värderingen görs i syfte att
finna ett bedömt avkastningsvärde utifrån bolagets egna
avkastningskrav samt ge indikation på eventuellt nedskrivningsbehov. Fram till och
med 2006 års bokslut värderades fastigheterna till ett bedömt
marknadsvärde. Övergången
till att värdera fastigheterna till
ett internt avkastningsvärde
motiveras av att Micasa Fastigheter är verksamt på en intern
marknad där bolagets fastigheter i begränsad omfattning säljs
på den öppna marknaden.
Värderingen grundar sig på
fastighetsvisa hyres- och areauppgifter enligt det nya ram-

Region

avtalet med Staden till den del
uppgifterna var kända vid värderingstidpunkten. Drift- och
underhållskostnader baseras på
budget samt rikstäckande statistik från liknande fastigheter.
Det sammanlagda marknadsvärdet 061231 för hela fastighetsbeståndet, beräknat som

Marknadsvärde, mnkr, 061231

Andel, %

Innerstaden

3 307

43,4

Söderort

2 416

31,7

Västerort

1 895

24,9

Totalt

7 618

100,0

summan av de enskilda fastigheternas värde, bedömdes till
7,62 miljarder kronor. Motsvarande belopp 051231 var 6,65
miljarder kronor.
Ökningen beror i huvudsak på fastighetsförvärv (+508
mnkr) samt på genomförda investeringar i fastigheterna
(+354 mnkr). Värdetillväxten i
övrigt har varit 119 mnkr.
Övergången till att värdera
fastigheterna till ett internt avkastningsvärde har inte i någon
större omfattning påverkat värdenivån för bolaget som helhet.

EKONOMI

Finansiering
Micasa Fastigheters låneportfölj
uppgick per 061231 till 4 945
mnkr. Detta är en ökning av låneportföljen med 804 mnkr sedan årsskiftet. Av ramen för totalt engagemang mot Stockholm
Stad är 99 procent av denna utnyttjad, vilket är i linje med
prognosen för verksamhetsåret. Bolagets ränteduration (räntebindningstid) uppgick vid månadsskiftet till 1,47 år, vilket är
inom ramarna för 2006 års målduration på 1,50 år (+/- 0,4 år).

Skuldportföljens sammansättning och räntenivå
Långivare
Stockholm Stad

Belopp

Antal lån

Andel av total skuld

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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Ekonomisk översikt
Ägarförhållande

Seniorbostäder

Resultat

Micasa Fastigheter i Stockholm AB, organisationsnummer
556581-7870, är ett helägt dotterbolag till Stockholm Stadshus AB.
Micasa Fastigheter i Stockholm AB, är ett fastighetsbolag
som äger och förvaltar alla Stockholms stads omsorgsfastigheter.
Bolagets affärsidé är att erbjuda ett attraktivt och anpassat boende för människor i Stockholms
stad i behov av stöd och trygghet.

Micasa Fastigheter har i uppdrag att omvandla tidigare servicehuslägenheter till seniorboende. Bolaget äger och förvaltar
idag cirka 700 seniorlägenheter
som hyrs ut via Stockholms Bostadsförmedling.

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

Marknad

Nettoomsättningen har uppgått
till 822,7 (718,7) mnkr. Hyresintäkterna för perioden uppgår
till 751,0 (648,8) mnkr.
Driftnettot uppgår till 302,8
(273,9) mnkr. Drift- och underhållskostnader uppgår till 519,9
(342,6) mnkr och fastighetsskatt till 27,6 (26,5) mnkr. Mätt
som avkastning på totalt kapital ( d v s resultat efter finansiella poster plus finansiella
kostnader, i procent av genomsnittlig balansomslutning) motsvarar detta 3,3 (3,7) procent.

Fastighetsbestånd
Micasa Fastigheter i Stockholm
AB äger idag 122 (122) fastigheter. Därutöver förvaltar bolaget
10 (11) fastigheter åt Fastighetsoch saluhallsnämnden. Den totala ytan som förvaltas uppgår till
drygt 856 000 kvm.
Micasa Fastigheter förvaltar 40
servicehus, 18 fastigheter där heldygnsomsorg bedrivs, elva fastigheter med seniorbostäder samt 63
fastigheter för gruppboende, dagcenter eller annan verksamhet.

Stockholms Stad är genom
stadsdelsnämnderna och socialnämnden den dominerande hyresgästen. Det finns dock även
några privata hyresgäster som
driver vård samt privata hyresgäster som bedriver annan
verksamhet i de kommersiella
lokaler som bolaget äger.
Bostäderna i servicehusen hyrs antingen direkt av
de boende eller av stadsdelsförvaltningarna. Det nya ramavtalet innebär att stadsdelarna successivt ska överta
förstahandskontrakten för bostäderna i servicehusen.

Investeringar
Viktiga händelser
under 2006
Blackebergs sjukhem, som sedan tidigare förvaltats på uppdrag av Fastighets- och saluhallsnämnden, har överförts till
Micasa Fastigheter i Stockholm
AB den 1 mars för en köpeskilling om 440 mnkr.
Den 30 september överfördes även den del av fastigheten
Trossen 1, som idag är servicehus, från AB Familjebostäder
för 64 mnkr.
Fastigheterna Åkers-Lida 2:3
och Viskan 4, båda belägna i
Åkers-Styckebruk, har sålts under året.

Årets ombyggnadsinvesteringar uppgår till 376 (423) mnkr.
Av investeringarna avser
351 (104) mnkr pågående projekt medan 25 (97) mnkr avser under året färdigställda och
slutredovisade ombyggnader.

Fastigheternas värde
Micasa Fastigheter har genomfört en intern avkastningsvärdering av hela fastighetsbeståndet per årsskiftet. Det
totala värdet bedömdes uppgå till 7 618 (6 646) mnkr.
Fastigheternas bokförda värde var vid utgången av året
4 757 (4 289) mnkr.

Fastighetsförvaltningens
resultat

Finansverksamhetens
resultat
Finansnettot (räntebidrag och
övriga finansiella intäkter minus räntekostnader) uppgår till
-129,9 (-91,4) mnkr.

Finansiell ställning
Bolagets egna kapital, inklusive
72 procent av obeskattade reserver, var den sista december 217,6
(222,6) mnkr. I förhållande till
den totala balansomslutningen
ger det en soliditet på 3,9 (4,7)
procent. Fastighetsbeståndets värde har vid intern beståndsvärdering per årsskiftet enligt avkastningsmodell, bedömts till 7 618
(6 646) mnkr. Med beaktande av
fastigheternas övervärden minus
uppskjuten skatt, blir den justerade soliditeten 29,4 (30,0) procent.

EKONOMI

RESULTATRÄKNING
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
BELOPP, tkr

2006

2005

750 997
71 663

648 802
69 863

Nettoomsättning

822 660

718 665

Fastighetskostnader
Drift
Underhåll
Tomträttsavgälder
Fastighetsskatt
Övriga rörelsekostnader

-315 257
-120 732
-29 126
-27 559
-27 196

-279 410
-63 223
-27 550
-26 491
-48 136

Driftnetto
Av- och nedskrivningar

302 790
-99 819

273 855
-88 562

-619 689

-533 372

Bruttoresultat
Centrala administrations- och försäljningskostnader
Försäljning av fastigheter

202 971
-37 029
3 528

185 293
-31 822
-

Rörelseresultat

169 470

153 471

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter
Räntebidrag
Räntekostnader och liknande resultatposter

3 593
21
-133 494

3 655
9 757
-104 835

Resultat efter finansiella poster

39 590

62 048

Resultat före skatt
Skatt på årets resultat

39 590
-12 927

62 048
-18 964

ÅRETS RESULTAT

26 663

43 084

Hyresintäkter
Övriga förvaltningsintäkter

Summa fastighetskostnader
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BALANSRÄKNING
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
TILLGÅNGAR, tkr

2006-12-31

2005-12-31

4 757 970
4 740
8 013
634 315

4 289 170
6 937
3 603
283 047

12 262
264

11 934
119

5 417 564

4 594 810

40 105
6 852
15 074
5 695
9 454
7
77 187

31 785
10 437
27 163
12 568
12 980
94 933

5 494 751

4 689 743

Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark
Nedlagda kostnader på annans fastighet
Inventarier
Pågående ny- och ombyggnader
Finansiella anläggningstillgångar
Uppskjuten skattefordran
Andra långfristiga fordringar
SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Hyres- och kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Skattefordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Kassa och bank
SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
SUMMA TILLGÅNGAR
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BALANSRÄKNING
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
EGET KAPITAL OCH SKULDER, tkr
Bundet eget kapital
Aktiekapital
150.000 aktier
Reservfond

2006-12-31

2005-12-31

15 000

15 000

14 900

14 900

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Lämnat koncernbidrag
Årets resultat

150 727
-44 000
26 663

154 123
-58 800
43 084

Summa Eget kapital

163 290

168 307

75 447

75 447

Avsättningar
Avsättningar för pensioner
Övrig avsättning

4 641
719

8 431
-

Långfristiga skulder
Fastighetslån
Övriga långfristiga skulder

2 808 973
-

2 032 453
22 694

2 808 973

2 055 147

793 480
1 334 417
127 428
14 037
44 475
2 232
125 612

2 062 145

Summa kortfristiga skulder

2 441 681

2 382 411

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

5 494 751

4 689 743

299

155

Obeskattade reserver
Periodiseringsfonder

Summa långfristiga skulder
Kortfristiga skulder
Fastighetslån
Checkräkningsskuld
Leverantörsskulder
Skulder till koncernföretag
Skulder till moderföretag
Skatteskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Ansvarsförbindelser

99 158
12 858
58 888
5 992
1 493
141 877
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KASSAFLÖDESANALYS
Micasa Fastigheter i Stockholm AB
BELOPP, tkr

2006-12-31

2005-12-31

Betald skatt

39 590
93 220
132 810
8 454

62 048
92 013
154 061
-38 206

Kassaflöde före förändring av rörelsekapital

141 264

115 855

Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital
Ökning (-)/minskning (+) av fordringar
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder

19 847
9 801

-59 799
-150 294

Kassaflöde från den löpande verksamheten

170 912

-94 238

INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Förvärv av materiella anläggningstillgångar
Försäljning av materiella anläggningstillgångar
Kostnadsförda investeringar

-990 788
8 480
63 736

-423 678
24 830

Kassaflöde från investeringsverksamheten

-918 572

-398 848

-145
-58 800
1 334 417
-514 839

30 091
377 521

760 633

407 612

Årets kassaflöde

12 973

-85 474

Likvida medel vid periodens början
Likvida medel vid årets slut

12 980
7

98 454
12 980

117 091
1 066

89 965
175

99 819
-3 071
-3 528
93 220

88 562
3 451
92 013

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Resultat efter finansiella poster
Justering för poster som ej ingår i kassaflödet

FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Ökning (-)/minskning (+) av långa fordringar
Koncernbidrag
Checkräkningsskuld
Amortering av låneskulder/upptagna lån
Kassaflöde från finansieringsverksamheten

Tilläggsupplysningar
Räntor och utdelningar
Betald ränta under året
Erhållen ränta under året
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet
Av- och nedskrivningar
Avsättning till pensioner
Nettoresultat försäljning av anläggningstillgångar

Micasa Fastigheter i Stockholm AB
Rosenlundsgatan 44 B
Box 17211
104 62 Stockholm

Tfn: 08 508 360 00
Fax: 08 508 360 04
www.micasa.se

