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MILJÖMÄRKT

På omslaget
Amat Opakunle gillar bokholken i Norslund,   

där barnen får låna böcker. 

Kopparstaden
Box 1985, 791 19 Falun

Besöksadress: Bobutiken,  
Stigaregatan 3 B vid Hälsingtorget

Tel. 023-458 00, kundcenter@kopparstaden.se

Susanna Karlevill  
vd, Kopparstaden

De små förändringarnas kraft

Ibland börjar vi debattera hemma vid middagsbordet, 
huruvida människan har någon framtid på jorden eller inte. 
Frågan kommer upp eftersom vi dagligen matas av nyheter, 

som pekar på att vi just nu gör vårt bästa för att förstöra det 
enda hem vi har – jorden. Att vår kära planet kommer finnas 
kvar, liksom någon form av liv, är vi alla rörande överens om. 
Däremot saknar vi samsyn i frågan om vi människor har en 
framtid på den här planeten eller inte. 

Min äldsta dotter tror definitivt att mänskligheten ”är körd” 
som hon uttrycker det, medan jag och yngsta dottern vill tro att 
vi människor kommer att använda vårt förnuft till kloka beslut 
och säkra att vi finns kvar som art på jorden. Diskussionerna 
böljar fram och tillbaka, men det vi alla brukar vara eniga om 
är fascinationen över oss människor. Vi utmärker oss gentemot 
andra arter just för att vi har en större hjärna och för att vi kan 
utveckla och förbättra oss konstant. Frågan är då hur så många 
människor kan agera så kortsiktigt och inte se och ta det hot som 
vi människor står inför? Hur kan vi vara så smarta och samtidigt 
så dumma? Den ekvationen har jag svårt att förstå, men när jag 
tittar runt omkring mig ser jag så otroligt många människor som 
vill stoppa huvudet i sanden och inte se kopplingar mellan sin 
egen livsstil och alla varningssignaler som vi kontinuerligt blir 
matade med. 

Att ändra vanor är inte lätt, det är vi många som kan vittna om. 
En viktig nyckel som ofta nämns för att lyckas är att göra små 
förändringar som håller över tid. Det är något jag verkligen tror 
på. De små förändringarnas kraft i kombination med att inse att 
livet går att leva klimatsmart, utan att för den skull få en sämre 
kvalitet i vardagen. 

Min resa att minska mitt koldioxidavtryck har pågått i över 20 år 
och jag fortsätter att ta steg och utmana mig själv. Jag älskar hur det 
har blivit populärt att handla begagnat, hur tågtider till centrala 
Europa blir fler och alla goda vegetariska alternativ som finns i 
mataffären. För att inte tala om utvecklingen av elcyklar, som har 
gjort att vi kan ställa av en bil. Det är enklare än någonsin att leva 
klimatsmart och ha ett gott liv.

Jag vill tro att vi människor har en chans till överlevnad och 
att vi är många som vill vara med och bidra till att rädda vår 
fantastiska planet. Vi kan alla göra något litet varje dag, om det 
så är att sortera avfall rätt och minska matsvinnet eller att ta 
cykeln till jobbet i stället för bilen. Vilken skillnad vill du vara 
med och bidra med?

VÄNLIGA HÄLSNINGAR 
Susanna Karlevill, vd

KOPPAR-
STADEN I 
SOCIALA 
MEDIER
Välkommen att hälsa 
på oss på Facebook. Vi 
strävar efter att lägga 
ut sådant som du har 
både nytta och nöje av. 
Du kan själv ställa frågor 
och ge synpunkter. Vår 
ambition är att svara 
inom 24 timmar på 
vardagar. 

Du hittar oss här: 
www.facebook.com/
kopparstaden

På vårt Instagram-
konto följer du oss in 
bakom kulisserna. 
Du hittar oss på: 
www.instagram.com/
kopparstadenab

Du hittar oss även på 
www.linkedin.com/
company/koppar-
staden-ab

En holk för 
lässugna ungar

B okholken i Norslund har blivit 
populär bland barnen. 

– Det här är en jättebra idé och 
det är extra positivt för dem som kanske 
inte har så många böcker hemma. Det ger 
också möjlighet att läsa nya böcker. För 
mina barn har Mumintrollen blivit en ny 
favorit, säger Cecilia El Mouhib, hyresgäst 
på Gammelvägen.

Hyresgästen Emelie Lindman håller med: 
– Detta uppmuntrar barnen att läsa och 

det finns något för alla åldrar. 

Bokholken ligger i anslutning till en lekpark 
mellan Kungsgårdsvägen och Gammelvägen 
i Norslund.

– Det var en av våra hyresgäster Linda 
Svensson, som tog initiativ till detta och 
vi tyckte att det var en utmärkt idé. Sedan 
hade vi tur att få en fin bokholk av ung-
domsslussen på Falu Kommun. Det är både 
positivt för barnens läsning och bra ur ett 
hållbarhetsperspektiv att flera läser samma 
bok, säger Jennifer Andersson, bosocial 
samordnare på Kopparstaden.  

En bokholk där barnen i området enkelt kan låna och lämna 
böcker har blivit verklighet i övre Norslund. Kopparstaden 
fick den rödmålade bokholken av ungdomsslussen på Falu 
kommun, där ungdomar byggt den av spillvirke.

Cecilia El Mouhib 
brukar komma till 
bokholken med 
sina barn och låna 
böcker. "Här finns 
något för alla åldrar", 
säger hon. 

"Jag gillar bokholken, här 
lånar jag en bok när jag 
känner att jag vill läsa,” 
säger Andrea, 12 år.

En av hyresgästerna 
sköter om bokholken 
och fyller på med 
nya böcker.

2  BO. #01-2021 #01-2021 BO.  3

BOKHOLKEN



”När många gör det 
lilla blir det mycket 
till slut”

I miljöhuset bakom Smedjan finns stora 
kärl för plast, kartong, brännbart och 
matavfall. Här finns också separata kärl 

för glas och metall. Gunnel Sundin visar hur 
hon tar loss den lilla bottenbiten från gamla 
värmeljus innan hon slänger dem.

– Det är metall båda två, men det är inte 
samma sorts metall. De ska fortfarande 
slängas i samma behållare, men det under-
lättar i hanteringen på återvinningscentralen 
om man har tagit loss den. Där kan en 
maskin separera och sortera dem rätt. Vi ska 
göra det enklare för den som ska ta hand om 
avfallet efter oss, förklarar hon. 

Har alltid sorterat
Gunnel har sorterat sitt avfall så länge 
hon kan komma ihåg att systemet har 
funnits och hon har gjort det till en vana. 
I lägenheten har hon små lådor för olika 
sorters avfall och när det blir fullt går hon 
ner till miljöhuset med det.

– Jag minns inte exakt när jag började, 
men jag har gjort det ända sedan det kom. 
Jag tycker det är självklart att göra vad man 
kan. Det är inte alls svårt, det gäller bara att 
få in en vana. Det tror jag nog att alla vill 
bidra, så borde det vara. Vi måste vara rädda 
om naturen.

Också när det gäller textilier har Gunnel en 
vana att återvinna. De kläder hon har slitit 
ut lämnar hon till en klädbutik som har 
textilinsamling och det som fortfarande är 
helt men inte passar längre, lämnar hon till 
second hand-butiker.

Viktigt att återvinna
– Det är viktigt att vi återvinner, så att vi 
inte behöver tillverka så mycket nytt. Särskilt 
inte plast. Att tillverka mer plast är helt 
vansinnigt. Min mamma brukade alltid 
skölja ur brödpåsarna och använda dem 
igen och det är väl ganska smart egentligen. 
En påse som det bara varit bröd i kan ju 
användas flera gånger.

Bland grannarna i Gunnels hus pratas 
det inte så mycket om sortering, men en 
vanlig missuppfattning som hon noterat är 
att gammalt porslin ska slängas i samma kärl 
som glasflaskor.

– Det är helt fel. Glasflaskor sorteras för 
sig, porslin får man åka till återvinningscent-
ralen med. Det är väldigt enkelt, det står på 
varje kärl precis vad man kan slänga i dem, 
man behöver inte ens fundera, säger hon.

Trots den tydliga märkningen märker hon 
att det ofta slarvas. 

– Jag ser ofta kartonger där plast sitter 

kvar inuti. Ta bort det! Det är inte svårt och 
det tar ingen tid. Jag tror att folk vet det, 
men att man är lite bekväm. Sedan tror jag 
inte att alla tänker på att det kostar pengar 
med avfallshantering och att det blir vi som 
får betala för slarvet i slutänden, säger hon 
och tillägger:

– Det är lätt att tänka ”det här lilla spelar 
ingen roll”, men när många gör det lilla, då 
blir det mycket till slut. 

Plast för sig, kartonger för sig. Gunnel Sundin som bor på Järnet 
sorterar noggrant skräpet från sin påse i rätt kärl.

– Det är inte det minsta svårt. Det är självklart att vi ska göra vad 
vi kan för de som kommer efter oss, tycker hon.

GUNNEL SUNDIN
Född: 1942
Bor: Järnet
Gör: Pensionär. Tar många promenader, 
handarbetar gärna. 

Det är väldigt enkelt, det 
står på varje kärl precis vad 
man kan slänga i dem, man 
behöver inte ens fundera.

Hyresgästen Gunnel 
Sundin tycker att det är 
enkelt att sopsortera. 
”Det gäller bara att 
skapa en vana."

GUNNELS BÄSTA 
SORTERINGSTIPS

 Ta loss bottenplutten/vekes-
stödet från gamla värmeljus 
innan du slänger dem i metall-
återvinningen.

 Lämna kläder som du inte längre 
använder till second hand eller i 
Kopparstadens textilinsamlingar. 

 Tryck ihop kartonger och för-
packningar så att de blir platta, 
då tar de mindre plats.

 Ha en särskild låda eller påse 
som du sorterar avfallet i, så är 
det bara att ta med ut.
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Smarta tips för en  
mer hållbar vardag
Du kan göra mycket för att förbättra hållbarheten i ditt hem och ditt bostadsområde. 
Vad vi som privatpersoner gör är viktigt för att minska de globala utsläppen av 
växthusgaser. Här är några enkla saker du kan börja med redan idag.

KLIMATPÅVERKAN I GENOMSNITT PER LIVSMEDEL
kg koldioxidekvivalenter/kg (benfritt) eller liter 
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Källa: Naturvårdsverket och SLU

VAR RÄDD OM DINA TEXTILIER
Näst efter kol och olja, har textilframställningen störst 
påverkan på miljön. Ta hand om dina kläder och använd 
dem så länge du kan. Om kläderna inte passar längre kan 
du lämna dem till en second hand-butik eller varför inte 
anordna en klädbytardag med vänner? Är kläderna trasiga 
kan du kanske laga dem eller använda tyget till någonting 
annat. Ett par jeans med hål på knäna kan exempelvis bli 
ett par perfekta jeansshorts när sommaren kommer! 

När du inte kan använda dem längre, se till att lämna 
dem i någon av Kopparstadens behållare för textilinsamling.

KUNSKAP FÖRÄNDRAR
Skaffa kunskap om material, återvinning och hur vår konsumtion  
påverkar vår omvärld. Se dokumentärer, läs artiklar och lär dig mer.  
Det är viktigt att förstå vad som händer med avfallet och hur sakerna  
vi konsumerar tillverkas. 

Exempelvis har Falu Energi & Vatten filmer på sin Youtubekanal om att 
plastbanta, om återbruk och mycket annat som är värt att lära sig mer om.

VÄLJ MAT MED LÄGRE 
KLIMATPÅVERKAN
Visste du att nötkött ger en 
hög klimatpåverkan, medan 
påverkan från morötter och 
potatis nästan är obefintlig? 

Här ser du vilken klimat- 
påverkan olika livsmedel har. 

GÖR HÄRLIGA MIDDAGAR AV RESTERNA 
Ingen vill köpa hem en massa mat bara för att 
det ska kastas bort. Men enligt Naturvårdsverket 
slänger svenskar ungefär 95 kilo mat per person och 
år. Att slänga mindre är en vana som är bra både för 
klimatet och plånboken. Ta en titt på vad du har i 
kylskåpet innan du handlar. Sätt ihop kommande 
dagars menyer utifrån vad som redan finns hemma. 
Lägg in en restmåltid varje vecka och laga middag 
på det som finns kvar i kylen. Omelett, pizza, pytti-
panna, wok, pajer, pastasåser eller risotto är exempel 
på bra restmat. 

Och glöm inte bort att nästan all mat går att frysa 
in, perfekt att ta fram en dag när du har ont om tid. 
Har du testat att frysa in den sista kaffeslatten och 
göra iskaffe?  

>

Klimatpåverkan 
från potatis är 
nästan obefintlig.
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HÅLLBAR VARDAG

BERÄKNA DITT 
KLIMATAVTRYCK!
På climatehero.se kan du räkna 
ut ditt eget klimatavtryck genom 
att svara på några snabba frågor. 

HITTA DIN NÄRMASTE 
ÅTERVINNINGSSTATION
FTI står för Förpacknings- och  
tidningsinsamling, där kan du 
sortera ditt avfall. På ftiab.se  
finns en karta där du enkelt hittar  
stationen som ligger närmast dig. 

VÄLJ RÄTT PÅSE
Tänk på vilken slags påse du 
slänger ditt avfall i. En massa 
plastpåsar på fel ställe gör att 
avfallet inte kan återvinnas 
och istället blir restavfall helt 
i onödan. Använd de bruna 
papperspåsarna till matavfallet. 
Plastpåsar använder du bara till 
restavfall (brännbart) eller till 
plastförpackningar.

GLÖM INTE METALL OCH GLAS 
Metall och glas kan återvinnas i oändlighet 
utan att det försämrar materialets kvalitet. 
Det blir alltså inte sämre, oavsett hur många 
gånger det återvinns. Däremot kostar det 
mycket energi att tillverka nytt. Med andra 
ord finns det all anledning att återvinna. 

TILLSAMMANS KAN VI ANVÄNDA TIDEN BÄTTRE
Kopparstadens bovärdar mäter hur mycket tid som läggs på 
att plocka skräp och sopor i våra områden. Ofta handlar det 
om avfall som lämnas vid miljöhusen, istället för att tas med 
till återvinningsstationen. Under ett år lägger bovärdarna 
ungefär 3 000 timmar på att plocka sopor. Men det blir bättre. 
Förra året minskade sopplockartiden med 288 timmar, den 
tiden kan vi istället, ägna åt reparationer och underhåll i lägen-
heterna. Inom flera bostadsområden har tiden så mycket som 
halverats. När vi hjälps åt gör vi stor skillnad! 

ORDNA SMIDIG SORTERING HEMMA 
Se till att ha olika kärl eller kartonger där du 
kan sortera dina förpackningar redan i hemmet. 
Till exempel under diskbänken eller i någon 
garderob. Då går det snabbt och enkelt att bära 
iväg skräpet till återvinningsstationen och det 
skapar en bra rutin. 

>

ÄGODELA MER
Vissa prylar används inte så ofta, kanske 
bara enstaka gånger. Sådana saker behöver 
du inte äga själv, kanske går det lika bra 
att låna, hyra eller byta. När vi delar på det 
vi behöver, minskar vi vår konsumtion och 
belastningen på miljön. Fråga bland dina 
vänner och grannar om någon har den pryl 
du behöver innan du köper nytt. 

Bilen är en bra sak att dela på. Gå ihop 
några grannar och skapa en bilpool. Eller 
turas om att skjutsa barnen till aktiviteter.

TILLSAMMANS KAN VI SPARA PENGAR 
Ju bättre vi sorterar vårt avfall hemma, desto effektivare 
blir hanteringen på återvinningsstationen. Det i sin tur 
sparar skattepengar som kan användas till annat. 

Det går att 
göra skillnad!

A llt fler jobbar med hållbarhet 
och det gör även Kopparstaden. 
Numera finns särskilda krav för 

de leverantörer som anlitas av Kopparstaden. 
Det kan vara allt från krav på system för 
miljöarbete, till krav på avfallshantering 
och fossilfria bränslen. Exempelvis om 
avtalet innebär att leverantören ska köra 
mycket bil, så premieras de som kör på el 
eller förnyelsebart drivmedel. Vid de senaste 
ROT-arbetena har det också ställts krav på 

att överblivet byggma-
terial ska köras till Dala 
återbyggdepå i Borlänge 
där det kan återbrukas. 

I bostadsområ-
dena görs hela tiden 
små förbättringar för 
att förbättra miljön för både människor 
och djur. För att hjälpa den biologiska 
mångfalden lämnas högstubbar och stockar 
kvar när träd sågas ner, för att fungera som 

Ekologisk hållbarhet är viktigt för Kopparstaden. Miljödagar, 
sorteringsdagar, insektshotell och klädinsamlingar är bara några 
exempel på hur man bit för bit minskar påverkan på miljön.

– Våra hyresgäster blir allt mer medvetna. Vårt restavfall, 
alltså det brännbara avfallet, minskade med 
hela nio ton förra året, säger Fredrik Gedin på 
Kopparstaden.

>

Miljömedvetenheten  
ökar bland hyresgästerna 
i Kopparstaden. Mer åter-
vinns och mindre slängs!

Fredrik Gedin, ren- 
hållningsansvarig 
bovärdschef på 
Kopparstaden.
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roligt händer. Under Miljödagen passar 
Fredrik och hans kollegor på att prata med 
hyresgästerna om avfallstrappan och om sor-
tering. Då och då anordnar Kopparstaden en 
sorteringsdag då hyresgästerna kan komma 
och få hjälp med att sortera sina prylar. 

– Vi hoppades också få börja med så 
kallad fastighetsnära insamling under 2021, 
men Naturvårdsverket har skjutit upp 
beslutet om det till hösten 2022. Så vi får 
vänta lite till på det, berättar Fredrik.

Att sortera sitt avfall redan i hemmet har 
visat sig vara ett bra sätt att skapa rutin och 
göra återvinningen enklare. Genom att 
ha behållare för olika material, exempelvis 
pappersförpackningar, plastförpackningar 
och metall på någon plats i lägenheten, 
underlättar det transporten till återvinnings-
stationen. De kan vara under diskbänken, i 
en garderob eller något liknande.

– Många hyresgäster hör av sig och 
undrar var det ska sortera plast och metall. 

VAD ÄR HÅLLBARHET 
FÖR KOPPARSTADEN? 
*Hållbarhet innefattar tre olika om-
råden och de ska genomsyra allt som  
Kopparstaden gör. De tre perspek-
tiven är lika viktiga och behöver 
balanseras mot varandra.

EKOLOGISK HÅLLBARHET
Vi minimerar vår negativa påverkan på 
planeten och dess naturresurser.

SOCIAL HÅLLBARHET
Vi värnar om människor, vi sätter fokus 
på inkludering, trygghet och barnens 
boendemiljö.

EKONOMISK HÅLLBARHET
Vi vill säkra den långsiktiga ekonomiska 
tillväxten för verksamheten, utan att det 
medför negativa konsekvenser för den 
ekologiska eller sociala hållbarheten.

Det känns jättebra, jag brukar ge dem 
beröm för att de vill sortera. Det är faktiskt 
allt fler som gör det och det gör stor skillnad. 
2019 slängde Kopparstadens hyresgäster i 
genomsnitt 127 kilo restavfall per person, 
2020 slängdes 126,1 kilo, trots att det varit 
ett pandemiår då många varit hemma.. Så 
det blir bättre tycker jag. Troligen är det ett 
resultat av medvetna hyresgäster. Tack till 
alla er som bidragit till det, säger Fredrik 
Gedin.  

> bo åt insekter. I fyra områden planeras 
också för insektsparker som ska stå klara 
sommaren 2021. Det är ytor där det placeras 
fågelholkar, fladdermusholkar, mulmholkar 
och annat som ska få fler arter att trivas.

– En mulmholk är en kluven stock fylld 
med sådant som är godis för insekter, spån 
och gamla löv till exempel. Den fungerar 
precis som ett insektshotell, fast inuti en 
stock, förklarar Fredrik Gedin. 

Textilinsamling gör stor skillnad
Kopparstaden har ett samarbete med 
organisationen Human Bridge som samlar 
in textilier och ger bistånd till utsatta länder. 
Eftersom textil har stor miljöpåverkan gör 
det stor skillnad att exempelvis klädesplagg 
får ett längre liv. 

– Det går åt otroligt mycket vatten för att 
tillverka kläder, särskilt jeans, därför ska du 
tänka en extra gång innan du köper nya. Ju 
längre vi använder varje klädesplagg desto 
bättre. Kanske kan någon annan använda 
dem om inte du vill ha dem längre, tänk 
alltid återbruk före återvinning, tycker 
Fredrik. 

Gamla kläder som fortfarande kan 
användas kan du lämna i någon av de 13 
behållarna för textilinsamling som finns 
på Kopparstadens områden*. Under en 
fyramånadersperiod förra året samlades hela 
11 185 kilo textilier in.

– Vi har mött massor av positiva reaktio-
ner på insamlingarna. Det är jättekul! Det 
rimmar väl med våra mål om att minska 
restavfallet. Om vi inte hade gjort de där 
insamlingarna hade det kanske varit 11 185 
kilo mer restavfall i containrarna, man vet 
aldrig.

Fredrik förklarar att restavfallet blir 
kostsamt för återvinningscentralerna att 
hantera, vilket gör att avfallsskatten hela 
tiden höjs. Därför försöker han uppmuntra 
hyresgästerna att sortera sitt avfall också för 
plånbokens skull. 

– Om allt vårt avfall sorterades rätt skulle 
bara ungefär en procent bli ren deponi, det 
vill säga avfall som inte kan återvinnas. Det 
allra mesta vi konsumerar går att återvinna, 
bara det sorteras på rätt sätt, berättar han.

Sortering i hemmet är effektivt
Varje år (när det inte är pandemi) anordnar 
Kopparstaden miljödagar i sina områden, 
ett evenemang som lyfter frågorna kring 
ekologisk hållbarhet. Liveband underhåller, 
figuren Putte från Falu Energi & Vatten hål-
ler sorteringsskola för barn och mycket annat 

HÄR KAN DU ÅTERVINNA 
KLÄDER OCH TEXTILIER 
I KOPPARSTADEN

Järnet 
Sophuset framför Sturegatan 41 A

Bojsenburg 
Vändplan 1 och 4

Herrhagen
Herrhagsvägen 35 och 45

Nedre Norslund
Kopparvägen 39 C

Galgberget
Tingsvägen 3

Främby
Källtorpsvägen 12 B

Britsen
Norra Järnvägsgatan 20

Verkstadsvägen
Verkstadsvägen 30 A

Kvarnberget
Kvarnbergsvägen 3 B och vid Coop

Kransen
Vasagatan 17

I sommar kommer även insekter att 
flytta in i några av Kopparstadens 
bostadsområden. Insektsparkerna 
ska ge en bra livsmiljö för olika arter.

Det går åt otroligt mycket 
vatten för att tillverka kläder, 
särskilt jeans, därför ska du 
tänka en extra gång innan du 
köper nya.

Putte från Falu Energi & Vatten 
lär barnen om återvinning under 
en av Kopparstadens miljödagar.

*

Den möbel som någon 
har tröttnat på kan vara 
ett riktigt fynd för någon 
annan. 
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Så undviker 
du oseriösa 
energibolag

Om du blir uppringd av en försäljare 
från energibranschen som erbjuder 
ett avtal som är för bra för att vara 

sant. Då kanske det faktiskt inte är sant. 
– Tyvärr har det blivit vanligare med 

oseriösa aktörer inom energibranschen. Det 
kan röra sig om bolag som påstår att de har 
samarbete med det lokala energibolaget. De 
kan säga att de erbjuder el till inköpspris och 
att alla just nu byter till just deras bolag. I 
slutände kan det leda till långa, dyra avtal 
med höga fasta månadsavgifter. Men vår 
branschorganisation håller på att jobba fram 
en lösning för att komma åt dessa oseriösa 
elhandlare.

 
Hur ska man tänka för att undvika 
oseriösa bolag? 
– Tacka inte ja direkt om du blir uppringd 
av en telefonförsäljare eller vid dörrknack-
ning. Be i stället att få återkomma, så kan du 
kolla upp företaget först. På Konsumenternas 
Energimarknadsbyrå finns en lista med 
företag som har fått många klagomål och på 
Svensk Handel finns en varningslista.

–  Avsluta genast samtalet om företaget 

påstår att de samarbetar med oss på Falu 
Energi & Vatten, för det stämmer inte. Låter 
erbjudandet för bra för att vara sant så är det 
förmodligen också det.

 
Hur vet man att ett företag är seriöst? 
– Ett tecken kan vara att företaget är 
certifierat. Vi på Falu Energi & Vatten har 
exempelvis certifieringen “Schysst elhandel”, 
som är framtagen av Energiföretagen 
Sverige. Certifieringen innebär att vi avger 
18 kundlöften som omfattar allt från att 
vi ska ge tydlig och riktig prisinformation 
till att vi ska ta särskild hänsyn till utsatta 
kunder, som till exempel äldre. Det ska helt 
enkelt vara tydligt vad du köper och vad 
det innebär och att du ska kunna lita på 
ellhandelsföretagen.

 
Hur fungerar det när man ska välja 
energibolag? Vissa delar kan man välja 
och andra inte? 
– Som elkund har du två olika elavtal: ett el-
nätsavtal och ett elhandelsavtal. Om du bor 
i Falun så har du alltid elnätsavtal med Falu 
Energi & Vatten, som äger elnätet i Falun. 

Elhandelsavtalet har du med energibolaget 
du valt att köpa elen av. Har du elavtal med 
Falu Energi & Vatten får du allt samlat på 
en faktura. Väljer du däremot att teckna ditt 
elavtal med ett annat bolag får du fakturor 
från två olika elbolag.  

 
Vad ska man som kund tänka på när 
man väljer avtal? 
– Om du bor i lägenhet passar ett avtal med 
rörligt pris bra. Det brukar vara det billigaste 
alternativet i längden. Om du däremot 
använder el för uppvärmning rekom-
menderas fast pris för att undvika höga 
elpriser i kombination med hög förbrukning. 
Genom att välja ett avtal med förnybar el 
gör du en insats för miljön. All el som säljs är 
ursprungsmärkt, vilket innebär att kunden 
kan se hur elen är producerad. Det ska visas 
på kundens faktura.

– Sedan är det bra att veta att det alltid 
lönar sig att välja ett elavtal. Om du inte 
väljer elavtal får du ett så kallat anvisat 
elavtal som är dyrare än övriga elavtal. 

Bedrägerier inom energibranschen blir allt vanligare. Flera hyresgäster 
på Kopparstaden har blivit utsatta för försäljare från oseriösa aktörer. 

Här ger Johan Hessman på Falu Energi & Vatten, FEV, sina bästa 
tips för hur du undviker att drabbas.

TIPS
 Tacka inte ja direkt om du blir 
uppringd av en telefonförsäljare, 
vid dörrknackning eller om du 
får ett sms.  Be i stället att få 
återkomma, så kan du kolla upp 
företaget först. 

 På Konsumenternas Energimark-
nadsbyrå och Svensk Handels 
webbplatser finns listor med 
energibolag som du bör undvika.

 Om du blir uppringd av en 
försäljare inom energibranschen 
som erbjuder ett avtal som låter 
för bra att vara sant kan det vara 
läge att vara misstänksam. 

 Välj gärna ett bolag som är  
certifierat med “Schysst elhan-
del”, som är framtagen av Energi-
företagen Sverige.

Avsluta genast samtalet 
om företaget påstår att de 
samarbetar med oss på 
Falu Energi & Vatten, för 
det stämmer inte.

Välj ett energibolag 
som är certifierat med 
Shysst ehandel, tipsar 
Johan Hessman på FEV. 

Johan på Falu Energi & Vatten tipsar:
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är kaklade. Alla lägenheter är förberedda för 
den som vill sätta in en diskmaskin.

Husen är byggda på ett energieffektivt 
och hållbart sätt. Att hålla nere klimatpå- 
verkan har varit en viktig del i byggproces-
sen. All belysning både ute och inne sker 
med LED-lampor. Cyklar kan parkeras 
utomhus under skyddande tak, men det 
finns också särskilda cykelrum inomhus,  
där hyresgäster även kan ladda elcyklar.

Cykelställ med sedumtak
Utomhus skyddas cykelställen av gröna 
sedumtak, som både är vackra, suger upp 
regnvatten och dessutom har en positiv 
inverkan på den biologiska mångfalden. 

På gården finns flera fina sittplatser med 

grillmöjlighet och en lekplats för barnen.
Fasaderna byggs i en kombination av puts 

och trä och varje byggnad får sin egen putsfärg.
Lägenheterna beräknas vara klara för 

inflyttning sommaren 2022. Men redan i 
höst kan du anmäla ditt intresse för att flytta 
in i en av lägenheterna. 

kopparstaden ska bygga totalt 24 
nya hyresrätter i centrala Sundborn. 
Det blir fyra bostadshus i två våningar 
med en innegård med ytor för att 
umgås. Husen kommer ligga mitt emot 
en skola och matbutik och i närhet till 
naturområden. 

– Det här är ett bra alternativ för 
den som vi bo i ett lugnt område, med 
närhet till naturen. Här finns också 
en konsthall, restauranger och buss-
förbindelse till Falun som gör att man 
inte behöver vara beroende av bil, säger 
projektledare Matilda Öhagen. 

Det här är en del i Kopparstadens 
satsning på landsbygden. 

– Vi har ett uppdrag att bygga 
bostäder där efterfrågan finns och 
här har vi en möjlighet att bygga nya 
bostäder i Sundborn. Det är positivt att 
allt fler vill bosätta sig på landet, säger 
Matilda Öhagen.

Förarbetet har påbörjats
Planen är att det ska bli totalt 12 tvåor, 
8 treor och 4 fyror.Förarbete med att 
bygga bostadshusen har påbörjats under 
våren 2021. Om allt går enligt planerna 
kommer hyresgästerna kunna börja 
flytta in under hösten 2022. 

VILL DU VETA MER? 
Håll utkik för mer information om 
lägenheterna på Kopparstadens 
webb: kopparstaden.se och 
sociala medier! 

Byggstart 
för nya 
lägenheter 
i SundbornSläpp för nya 

hyresrätter i 
Surbrunnshagen

U nder det senaste året har arbetet 
varit igång med att bygga 
Kopparstadens nya bostadsprojekt 

Kungsgården. Det har handlat om allt 
från att bygga stommar och tak till att dra 
avloppsledningar och ventilationskanaler. 

– Allt har än så länge gått enligt 
planerna, trots pågående pandemi, vilket 
vi är tacksamma för, säger Kopparstadens 
projektledare Ingrid Forssell. 

Totalt bygger Kopparstaden tre huskrop-
par i Surbrunnshagen, som ligger mellan 
Övre Norslund och Majorens köpcentrum. 
Det är ett centralt område, som har nära 
till det mesta, utan att det ligger mitt i stan. 
Exempelvis är det ett stenkast till Lugnets 
idrottsanläggning och friluftsområde, 

lasarettet, livsmedelsbutiker. Det är inte 
heller långt till resecentrum med tåg- och 
busstation.

Extra många ettor
Lägenheterna passar alla, från singlar till 
sambos och flerbarnsfamiljer. Det blir 42 
ettor, 16 tvåor, 13 treor och 7 fyror i huset.

– Vi har satsat på olika storlekar på 
lägenheterna, för att få en blandning av olika 
familjekonstellationer i området. Men för 
att ge ungdomar en bra chans till ett första 
boende, erbjuder vi extra många ettor i de 
här husen, säger Ulrika Stening, uthyrare på 
Kopparstaden. 

Lägenheterna är ljusa med målade väggar 
och öppen planlösning. Badrumsväggarna 

I höst kan du anmäla ditt 
intresse för att flytta in i en 
av de nya lägenheterna som 
byggs i Surbrunnshagen. 
Det blir totalt 78 hyresrätter 
i ett populärt område, nära 
både friluftsområden och 
kommunikationer. 

Det har varit full aktivitet 
på byggarbetsplatsen 
under våren.

Lägenheterna beräknas 
vara klara för inflyttning 
sommaren 2022.
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Utgå från denna  
ättiksblandning:
• 1 dl ättika (24%) 
• 3–6 dl vatten  

beroende på vad  
du ska kalka av.

Vattnets hårdhet mäts 
i tyska grader (°dH) och 
anges enligt nedan:
Mycket mjukt   0–2 °dH
Mjukt   2–5 °dH
Medelhårt   5–10 °dH
Hårt   10–20 °dH
Mycket hårt   20– °dH

Så får du bort 
kalkfläckar, 
snabbt och enkelt
Har du sett att det ibland blir vita fläckar på porslin, 
diskbänkar, duschväggar och andra ytor i ditt hem? 
Det beror på att vattnet innehåller mycket kalcium och 
magnesium. Gör ditt eget kalkborttagningsmedel och få 
det snabbt skinande rent igen.

i områden med hårt vatten blir det  
ofta lättare kalkavlagringar i hushålls- 
apparater, som till exempel vattenkokare 
och kaffebryggare. Det kan påverka 
smaken. Dessutom drar en apparat med 
mycket kalkavlagringar mer energi, 

eftersom avlagringarna gör det svårare att 
värma upp vätskan. Därför behöver du 
avkalka med jämna mellanrum. Det kan 
du göra med en blandning av ättika och 
vatten. Ättika är en sur lösning som gör att 
kalciumavlagringarna löses upp. 

SÅ HÄR GÖR DU!

KAFFEBRYGGARE
Häll blandningen av 1 dl ättika och 6 dl vatten 
i kaffebryggaren. Sätt på kaffebryggaren och 
kör igenom hälften av blandningen. Slå sedan 
av apparaten och vänta tio minuter. Sedan kör 
du igenom resten av blandningen. Brygg sedan 
igenom kaffebryggaren 3–4 gånger med bara 
rent vatten för att få bort ättiksmaken.

DISKMASKIN
Häll ungefär en halv liter 
ättika i diskmaskinens 
botten. Kör ett diskprogram 
med en hög temperatur. Om 
du har glas med kalkfläckar 
på kan du även passa på att 
lägga in dessa i diskmaskinen 
innan du kalkar av maskinen. TVÄTTMASKIN

Häll 3 dl ättika i tvättmedelsfacket och 
kör en tom maskin på 60–90 grader. Vissa 
tillverkare avråder från att använda ättika om 
apparaten innehåller aluminium, i så fall kan 
2–3 teskedar citronsyra vara ett alternativ. 
Läs i bruksanvisningen hur du ska göra. 

VATTENKOKARE
Häll 1 dl vatten och 6 dl ättika i vatten-
kokaren och koka upp. Låt kokaren sedan 
stå i tio minuter med blandningen kvar i 
sig och koka sedan upp det igen. Därefter 
kokar du 3–4 gånger med bara rent vatten 
så att eventuell ättikssmak försvinner.

DUSCHVÄGGAR OCH ANDRA GLASYTOR
Blanda en del ättika och tre delar vatten med några 
droppar diskmedel. Häll blandningen i en sprayflaska. 
Blöt ner ytan du vill rengöra med vatten. Skrapa 
sedan av den med en fönsterskrapa. Därefter kan du 
spruta din ättiksblandning på den kalkfläckade ytan 
med en sprayflaska och torka av med en fiberduk. 

HÅRT ELLER  
MJUKT VATTEN?
kanske har du hört talas om mjukt eller 
hårt vatten. Om vattnet i ett område är klas-
sat som mjukt eller hårt beror på hur mycket 
kalcium och magnesium det innehåller. Det 
kan vara bra att känna till, eftersom vattnets 
hårdhetsgrad ger det lite olika egenskaper 
och avgör hur du ska dosera exempelvis 
tvättmedel.

Om ditt vatten är mjukt eller hårt varierar 
beroende på var du bor i kommunen. Flera 
av vattenverken i Falu kommun levererar 
mineralrikt och medelhårt vatten, bland annat 
Lennheden. 

Beläggningarna är en reaktion som kallas ut-
fällning och som sker när mineralerna kommer i 
kontakt med varmt vatten. 

Kalket är inte farligt för din kropp, att dricka 
kranvatten är tvärtom ett bra sätt att få i dig 
nödvändigt kalcium.

Källor: Falu Energi & Vatten och Vi i villa. Vill du veta mer? Gå in på Falu Energi & Vatten, www.fev.se

KALKBORTTAGNING
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BLANDARE
Blanda en del ättika med fyra 
delar ljummet vatten. Doppa 
en svamp eller trasa i lösningen 
och rengör din blandare. Fukta 
en trasa och eftertorka. 

TVÄTTSTÄLL AV PORSLIN 
Spreja ättiksblandningen på 
ytan och låt det verka en stund. 
Torka därefter torrt med en 
fiberduk. 
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PARKERING

Här är några saker som du som hyresgäst bör känna 
till när värmen och ljuset äntligen kommer hit. Vi på 
Kopparstaden önskar dig en skön sommar!

SMARTA TIPS  
INFÖR VÅREN  
OCH SOMMAREN

FINT PÅ BALKONGEN OCH UTEPLATSEN
Precis som i din lägenhet, är det ditt ansvar att hålla ordning och reda på 
din uteplats och balkong. Släng dina soppåsar i sopsorteringen istället 
för att förvara det på din uteplats eller balkong – det lockar till sig fåglar 
och skadedjur.

Sommarblommor gör balkongen och uteplatsen fin och trivsam. 
Förvara dina planteringar innanför din uteplats och balkongs gränser. 
Du ansvarar och tar hand om dina egna planteringar. Balkonglådor ska 
alltså hängas på insidan av din balkong, annars kan de ramla ner.

HUSDJUR
Om du har katt måste du alltid hålla koll på den eller ha den kopplad. Om katten 
är lös kan den annars smyga in till dina grannar, kissa eller bajsa i sandlådan, på 
lekplatsen eller vid grannens uteplats. Hunden ska alltid hållas kopplad i tätbebyggt 
område och du plockar självklart upp bajset efter din hund. Se även till att hunden 
kissar på platser där dina grannar inte blir störda. Vill du att din katt ska kunna vara 
på balkongen/uteplatsen? Fäst ett tunt nät med buntband i stolpar eller staket.

LUGNA NÄTTER 
Berätta för dina grannar om du ska ha 
fest och kom ihåg att det ska vara lugnt 
mellan klockan 22.00–07.00 – även 
sommartid. Detta gäller för alla, även 
när det inte är kalas. 

MINDRE POOL OCH  
STUDSMATTA FÖR BARN
Sommartid kan det vara trevligt med en uppblåsbar pool 
och studsmatta, men det måste du söka tillstånd för. 
Kontakta Kundcenter eller gå in på kopparstaden.se för 
mer information och blankett att fylla i. Tillståndet för 
studsmatta eller barnpool behöver förnyas för varje år.

DIN CYKEL
Vi vill även påminna dig om att förvara 
cykeln på rätt ställe. Cyklar ställs  
i cykelstället, cykelrum eller i  
ditt eget förråd.

GRILLA SÄKERT
Ett säkert sommartecken är doften av grillat! På 
balkong/uteplats får endast elgrill användas på 
grund av brandrisken och röken som kan ta sig in till 
grannen. Vill du grilla med kol eller gasol får du söka 
dig till en gemensam grillplats eller ställa din grill 
med ordentlig distans från huset. Kol håller sig hett 
länge. Innan du slänger kolen som brännbart är det 
därför viktigt att se till att kolen är helt släckt.

OM DU RÖKER 
För att göra balkongvistelsen lika trevlig för 
alla, ber vi dig som röker att visa respekt när 
det gäller rökning på balkongen. I våra rökfria 
hus får du bara röka på tillåten plats eller minst 
25 meter från huset.

HÅLL VÄRMEN UTE 
När det är väldigt varmt ute på 
sommaren finns det några saker att 
tänka på för att göra det lite svalare 
i lägenheten. Ha dörrar och fönster 
stängda med fördragna gardiner på 
dagen och vädra gärna på kvällen. Var 
beredd på att värmeböljor kan komma 
och ha gärna en extra fläkt i din lägenhet.

HYRA PALLKRAGAR
Visste du att du kan hyra pallkragar som ställs på gården där 
du kan odla? Detta görs i överenskommelse med din bovärd. 

PÅ GÅNG HOS KOPPARSTADENSOMMARTIPS

SIGNERA AVTALET HEMMA!
snart kommer det vara möjligt att 
signera avtal från Kopparstaden digitalt.  
 – Syftet är framförallt att underlätta 
för dig som kund att i lugn och ro sitta 
hemma och läsa igenom avtalet och sig-
nera hemma. Vi finns så klart till hands 
för att svara på frågor och hjälpa till via 
digitalt möte eller möte i vår Bobutik.  
Vi kommer att jobba mer hållbart och 
där är digitaliseringen viktig, säger Anna 

Timander, marknads- och uthyrnings-
chef på Kopparstaden. 
 Den digitala signeringen för parke-
ringsplatser och förråd är planerad att 
starta i maj. Om allt går enligt planerna 
kommer det vara möjligt att både sig-
nera och säga upp lägenhetsavtal via 
digital signering i höst. För att signera 
digitalt behöver du ett Bank-ID som du 
får av din bank. 

UPPDATERA DINA KONTAKTUPPGIFTER 
för att inte missa viktig information, se till att din  
e-postadress och övriga kontaktuppgifter är aktuella  
på Mina sidor på kopparstaden.se.

FÖLJ KOPPARSTADEN  
I SOCIALA MEDIER!
Här hittar du sådant  
som du både kan ha  
nytta och nöje av! 

Så tycker hyresgästerna 
om Kopparstaden
under 2020 skickade Kopparstaden ut en 
enkät till alla hyresgäster och fick svar från 
fler än 2 000 hushåll. 

–  Det är ett sätt för oss att lyssna in våra 
hyresgästers önskemål om hur man vill att 
området utvecklas och hur Kopparstaden 
kan bli en bättre hyresvärd, säger Annika 
Stålberg, förvaltningschef på Kopparstaden. 

Resultatet skiljer sig mellan olika 
bostadsområden, men på en 
övergripande nivå visar  
resultatet följande: BETYG

• Hyresgästerna är mycket nöjda  
med hur Kopparstaden hanterar 
felanmälan. 9 

• Hyresgästerna är trygga  
i bostadsområdet. 8

• De flesta är ganska nöjda med  
underhåll och fastighetsskötsel. 7,5

Många är osäkra på vad boinflytande 
innebär (möjlighet att påverka boendet) 60 
procent svarade ”vet ej” om de tycker att de 
har boinflytande.

Betygsskalan var 1–10,  
där 1 är dåligt och 10 är bra.

Med anledning av betygsresultatet och kom-
mentarer från enkäten ska Kopparstaden 
se över rutiner och information vad gäller 

öppna portar och städning i tvättstugor och 
i trapphus. 

– Vi kommer även jobba mer aktivt för att 
visa hur du kan vara med och påverka ditt 
boende och hur underhåll av din lägenhet 
fungerar. Åtgärder och aktiviteter kommer 
bland annat presenteras i BO, på Koppar-
stadens hemsida och i vissa bostadsområden, 
säger Annika Stålberg. 

Följ oss på kopparstaden.se för mer information

VI VILL ALLA HA 
RENA TRAPPHUS
– så här jobbar Kopparstaden 
med trapphusstädning
En återkoppling från enkäten är att 
trappstädningen kan förbättras. För  
att trappstädningen ska bli bättre i  
Kopparstaden behöver vi hjälpas åt. 

SÅ FUNKAR DET
Kopparstaden anlitar en entreprenör (RH 
Städ) som städar alla trapphus. I varje 
trapphus kan du som hyresgäst se en lista 
som fylls i efter varje avslutad städning. 
Kopparstaden har beställt en städning som 
ska uppnå nivå 3 i enlighet med Svensk 
Standard för städning (jämför nivå 5 som är 
nivån för städning i en operationssal).

Frekvensen på antal städningar i månaden 
bestäms utifrån hur snabbt det blir smutsigt 
i trapphuset igen, vanligast är en gång varan-
nan vecka.

Det som ska städas regelbundet är bland 
annat speglar, handtag, ledstång, golvytor och 
fönsterbrädor. 

Vid behov beställer Kopparstaden en stor-
städning, då städas även allt övrigt som också 
finns i trapphuset men som inte ingår i den 
regelbundna städningen, som exempelvis ele-
ment, lampor, fönster, lister och strömbrytare.  

VAD KAN DU SOM HYRESGÄST GÖRA?
Håll trapphuset rent från saker, så blir det 
lättare att komma åt att städa. 

Upplever du som hyresgäst att trapphuset 
ofta är smutsigt vill vi att du hör av dig till oss. 
Vi gör då en uppföljning av städningen och 
en bedömning om vi måste öka intervallen. 
Vi gör regelbundna kontroller om städningen 
utförs i enlighet med vår beställning. 
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BOJSENBURG

HERRHAGEN BRITSARVET
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MOT GÄVLE

ÖVERSIKTSKARTAVÅRA OMRÅDEN

+55 boenden
Du kan anmäla dig i kön när du fyllt 53 år och 
söka boende när du fyllt 55 år, om inget barn bor 
hemma. De flesta +55 husen har hiss. Några har 
gemensamma ytor, gästlägenhet, bastu, gym och 
varmgarage i källaren. 

Trygghetsboende
Du kan anmäla dig i kön när du fyllt 63 år och 
söka trygghetsboende när du fyllt 65 år. I alla våra 
trygghetsboenden finns hiss, gemensamma ytor för 
trevligt umgänge, ledarledda aktiviteter och närhet 
till service, butiker och kommunikationer. 

Student
För att kunna bo i någon av våra fina student-
lägenheter ska du ha fyllt 18 år och kunna uppvisa 
antagningsbesked till Högskolan Dalarna i Falun 
eller Playground Squad med minst 50 procent 
studietakt. Du ska folkbokföra dig i Falun och ha en 
gällande hemförsäkring. Kopparstaden förbehåller 
sig att fritt välja hyresgäst. 
 Vi har allt ifrån eget korridorsboende till ettor, 
tvåor, treor eller fyror i etage och en balkong med 
underbar utsikt över Falun.

Bostadsområden
Kopparstaden har lägenheter för uthyrning 
i alla rödmarkerade områden i Falun, samt i Vika, 
Grycksbo, Bjursås, Sundborn och Svärdsjö 
utanför Falun.

Kvarter
När Kopparstaden äger flera bostadshus intill 
varandra, kallar vi det ett kvarter. Alla kvarter har 
ett eget namn, t ex Argentum, Pilen eller Gullvivan.

www.kopparstaden.se

Nästa nummer av BO. kommer i höst!


