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På omslaget
Hyresgästerna berättar om hur de firar jul
och andra högtider. Här är familjen Muhumed.
Kopparstaden
Box 1985, 791 19 Falun
Besöksadress: Bobutiken,
Stigaregatan 3 B vid Hälsingtorget
Tel. 023-458 00, kundcenter@kopparstaden.se
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V

i satt nio personer i konferensrummet, min ledningsgrupp
och jag, redo att fatta ett beslut. Ett beslut som skulle
påverka flertalet medarbetare i den organisation jag då
arbetade för och som vi hade lagt en hel del tid på. Tyckte jag …
Jag gick bordet runt för att höra om det fanns några funderingar
om beslutet, men allt eftersom rundan pågick kände jag mig
stärkt att vi var i hamn och att vi alla kunde stå bakom beslutet.
Ända tills vi kom fram till, vi kan kalla hen för Kim. "Men, sa
Kim, vad skulle hända om vi tänkte så här?" Ok, jag erkänner,
jag blev superirriterad och tänkte att Kim alltid skulle hålla på
och konstra och kunde hen inte bara ”rätta in sig i ledet” med
alla oss andra? Jag tänkte detta, men sa högt: ”Berätta hur du
tänker”? Kim förklarade sitt perspektiv, ett perspektiv som ingen
av oss andra hade tänkt på och det hela slutade med att vi fick
bordlägga frågan tills vi hade samlat mer fakta.
Någon vecka senare var vi redo att fatta beslutet på nytt – den
här gången var alla med och vår lösning blev ännu bättre än
den vi hade tänkt ut först. Jag känner idag att jag rodnar när
jag tänker på hur irriterad jag blev på Kim, och hens olikheter
gentemot oss övriga i gruppen. Men jag är stolt över vad jag lärde
mig av situationen och idag har jag mycket lättare att omfamna
mångfald. Det är viktigt att komma ihåg att mångfald inte alltid
är enkelt. Tvärtom, mångfald tar tid och kräver nyfikenhet, ett
öppet sinne och mod att bjuda in det okända. Det är helt enkelt
svårt med mångfald.
Min erfarenhet är dock att mångfald alltid ger bättre och
klokare beslut, eftersom fler perspektiv beaktas, så ha modet att
omfamna mångfald i vilken form den än kommer och låt den
berika ditt liv.
Kopparstaden har haft äran att vinna Styrelseakademiens
mångfaldspris 2019. För det är vi oerhört glada och stolta, men
också ödmjuka inför att vi har en lång väg att gå. Vi är inte på
något sätt perfekta eller klara, men brinner för mångfald, för att
skapa dialog mellan er hyresgäster och låta er mångfald berika er
alla. Det har vi gjort länge och kommer fortsätta göra framöver.
När bejakade du senast mångfalden? Skriv gärna och berätta!

VÄNLIGA HÄLSNINGAR

Susanna Karlevill, vd

Susanna Karlevill
vd, Kopparstaden

KOPPARSTADEN 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.

VÄLJ RÄTT LAMPOR
Välj en LED-lampa eller halogen-lampa
med ett varmvitt sken. Undvik en lampa
som går mot det blåa, kallare hållet. Läs
på förpackningens baksida eller fråga i
butiken för att hitta rätt.

Lys upp
i mörkret

Vintern är här och dagarna är mörkare. Satsa på en
skön belysning för att skapa en varm känsla i ditt
hem. Här är några tips!

Om du har en balkong, dekorera
räckena med en vacker ljusslinga.
Lyser upp fint i mörkret!

SPRID ETT LJUSSKEN I FÖNSTRET
Dekorera fönstret med belysning, så det syns
både inomhus och utifrån. Lampor som hänger
i fönstret, ljusslingor och adventsstjärnor lyser
upp på ett fint sätt.

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

LJUSLYKTOR

På vårt Instagramkonto följer du oss in
bakom kulisserna.
Du hittar oss på:
www.instagram.com/
kopparstadenab
Du hittar oss även på
www.linkedin.com/
company/kopparstaden-ab

DEKORERA BALKONGEN

Små ljuslyktor i fönstren
ger ett varmt intryck.

TÄNK HÅLLBART!
SATSA PÅ EN DIMMER

Tänk på att använda energisnåla ljuskällor
och köp gärna begagnade lampskärmar.

Att koppla en dimmer till en
taklampa gör att du själv kan
kontrollera hur starkt du vill att
lampan ska lysa. Ett bra sätt att
få ett mjukt, varmt sken.

#03-2020 BO.
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De gamla tallarna
ska bevaras och får
extra skydd under
byggprocessen.

Nu börjar man se konturerna
av de nya husen. Under hösten
har väggar och bjälklag kommit
på plats.

Nya bostäder tar form
Arbetet med att bygga de nya hyresrätterna i Surbrunnshagen är i gång.
Det har varit full aktivitet under hösten med allt från att smida entrétak
till att se till att el, vatten, ventilation och värme kommer på plats.

K

anske har du sett byggarbetsplatsen mellan Övre Norslund och
Majorens köpcentrum. Det är
här som Kopparstadens nya bostadsprojekt
Kungsgården i området Surbrunnshagen
växer fram. Under hösten har bland annat
grundplattor och källargolv gjutits och
väggar och bjälklag kommit på plats.
– Nu börjar man se konturerna av de nya
husen, säger projektledaren Ingrid Forssell.
Kungsgården består av tre bostadshus
med totalt 78 hyresrätter och en lokal för en
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matservering. Vem som kommer att driva
serveringen är inte klart än.
Långsiktigt hållbart
Att hålla nere klimatpåverkan har varit en
viktig del i projektet.
– Vi är glada över att ytterväggarna levereras
från Dalahus i Linghed. Fjärrvärmen kommer som alltid från Falu Energi och Vatten,
berättar projektledaren Ingrid Forssell.
Två tallar får lite extra omsorg på byggarbetsplatsen.

– Träden är stora och värda att bevara.
Därför har vi byggt staket runt om, skydd
runt stammarna och sett till att de fått vatten när de behöver, berättar Ingrid Forssell.
Kungsgården kommer erbjuda totalt 42 ettor,
16 tvåor, 13 treor och 7 fyror, samt en mindre
servering vid infarten från Kungsgårdsvägen.
Husens fasader blir putsade, kompletterat med
trä i de skyddade delarna av balkonger och
loftgångar. Lägenheterna kommer att ha nära
till natur, sjukhus, resecentrum och affärer.
Inflyttning planeras till sommaren 2022.

Det är mycket som
händer vid byggarbetsplatsen i Surbrunnshagen. 2022 beräknas
de 78 hyresrätterna i
Kungsgården vara klara
för inflyttning.

KLART FÖR FÖRSKOLA
I SURBRUNNSHAGEN
nu är det beslutat att en ny förskola i
Surbrunnshagen ska byggas. Nästa steg är
att en projektering kommer att ske för förskolan som kommer ha åtta avdelningar.
– Det kommer bli en helt ny förskola
utformad efter dagens krav på pedagogik och
för att möta den efterfrågan som uppstår
när det byggs nya bostäder i området, säger
kommunstyrelsen ordförande Joakim Storck
till Dala-Demokraten.

#03-2020 BO.
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Olikheter berikar
Att du som hyresgäst ska känna trygghet och ha tillgång till platser
där olika människor kan mötas. Det är några av pusselbitarna som
Kopparstaden jobbar med i sitt mångfaldsarbete.

F

örra året prisades Kopparstaden för
sitt arbete med mångfald.
– Vi brinner för hållbarhet och
där är mångfald en viktig pusselbit, säger
Susanna Karlevill, vd på Kopparstaden.
Vad görs rent konkret?
– En viktig del är att våra hyresgäster ska
vara nöjda. Vi ska vara en god förvaltare.
Har du helt, rent och snyggt omkring dig
känner du både mer stolthet över ditt område och är mer varsam med din omgivning.
Det hör ihop med hållbarhet. Fyra gånger
per år gör vi en översyn av alla våra områden
både ute och inne och ser vad som behöver
göras gällande skötsel. Det kan handla om
allt från trapphus och tvättstugor till buskar
och lekplatser.
– En annan del är att våra hyresgäster
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ska känna trygghet. En gång i månaden
tittar vi på statistik för våra områden, det
kan exempelvis handla om antal samtal till
trygghetsjouren och antal störningsärenden.
Ser vi att siffrorna ökar för något område
agerar vi. Det kan exempelvis handla om
behov av trygghetsvandring i området
tillsammans med hyresgästerna för att skapa
en gemensam bild av läget och arbeta fram
en handlingsplan. Dialogen och samverkan
med hyresgästerna är a och o!
Olikheterna berikar oss
– Det okända kan skapa rädslor, men när
vi börjar prata med varandra och lär känna
varandra inser vi ofta att olikheterna i stället
kan berika och ge oss fler perspektiv på saker
och ting, säger Susanna Karlevill.
Kopparstaden ingår även i samarbeten

med Falu kommun och polisen för att skapa
trygghet i olika områden. Konceptet kallas
för EST, Effektiv Samverkan för Trygghet,
och innebär i praktiken att olika aktörer,
varav Kopparstaden är en, träffas en gång
i veckan och rapporterar hur de upplever
tryggheten i Falu kommuns olika områden.
Tillsammans skapar man en gemensam bild
och kan, vid behov, besluta om gemensamma åtgärder.
I Nedre Norslund har multisportarenan,
NeNoCourt varit ett bra exempel på en plats
som skapats för att låta olika människor
mötas. Här spelar pensionärer boule, medan
barn med en mängd olika bakgrunder
hänger knäveck eller spelar fotboll.
– Här finns något för alla, precis som det
ska vara, säger Susanna Karlevill.
Kopparstaden har också ett mångfaldstänk

gällande fördelningen av bostäder. 10 procent
av tillgängliga lägenheter som kommer ut på
marknaden prioriteras och fördelas av Falu
kommuns berörda förvaltningar för att lösa
akut uppkomna situationer där en bostad
behövs.
Stöttar människor till arbete
Kopparstaden vill också dra sitt strå till
stacken för att stötta människor som är långt
från arbetsmarknaden att få sysselsättning.
Dels ställer de krav i sina upphandlingar
på att leverantörer/entreprenörer ska bidra
till att anställa personer långt ifrån arbetsmarknaden och dels jobbar de med att själva
kunna erbjuda yrkestillfällen.
– Vi har exempelvis anställt två av våra
hyresgäster som städare av vårt huvudkontor
och bobutiken. Det har fungerat fantastiskt bra.

Under hösten har Kopparstaden anordnat
ett mångfaldsseminarium för att inspirera
andra att fortsätta att jobba med mångfald.
Journalisten Janne Josefsson var på
plats för att berätta om sina iakttagelser
om ett segregerat Sverige. Valbona Shala,
vd för företaget FEEN, pratade om en
nyckel för att öka mångfald; att skapa
sysselsättning för nysvenskar på den svenska
arbetsmarknaden.
– Syftet med seminariet har varit att
peppa och ge energi till oss alla i att jobba
med mångfald på olika sätt. Det är ett arbete
som fortsätter. Mångfald handlar om att se
möjligheter i våra olikheter, säger Susanna
Karlevill.

VAD ÄR
MÅNGFALD
FÖR DIG?
Se Kopparstadens filmer om
ämnet mångfald på sociala medier
och kopparstaden.se
Du kan också se mångfaldsseminariet i efterhand. Det
hittar du på Kopparstadens
facebooksida.

#03-2020 BO.
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HÖGTIDER

Lägenheten pyntas i början av
december. Blommorna är ett viktigt
inslag hos familjen Nyberg Wass.

En tid för
gemenskap
Julen närmar sig och bland hyresgästerna på
Kopparstaden firas den på olika vis. Vi besökte två
familjer som berättar om hur de förgyller sina högtider.

Firar jul med
klappjakt och
traditioner
En del pynt har hängt med sedan Caroline var liten och
pepparkakorna bakas efter gammelmormors recept. Familjen Nyberg
Wass är förtjusta i julen och firar den gärna på traditionellt sätt.

-D

Som att bo på hotell
– Vi valde att göra livet enklare genom att
flytta till lägenhet. Först hade vi tänkt bo
här medan vi letade efter ett mindre hus,
men vi har trivts så himla bra att vi har
stannat kvar. Lägenheten är jättefin och
Kopparstaden har varit så bra att ha att göra
BO. #03-2020

HÖGTIDER

Familjen Nyberg Wass

et bästa med julen är att äta pepparkakor. Och att öppna julklappar
såklart, förklarar Benjamin och
trycker ner pepparkaksformen i degen.
Familjen Nyberg Wass älskar jultraditioner
och firar helst på traditionellt vis. Tidigare
bodde de i ett stort hus, men för två år sedan
flyttade de in i fyra rum och kök i Britsarvet.

8

Benjamin är
engagerad i
pepparkaksbaket.

med. Vi brukar skoja om att det är som att
bo på hotell, säger Caroline Nyberg Wass.
I advent börjar julförberedelserna med att
familjen pyntar hemma. Även om de är lite
oense om när pyntet egentligen ska sättas upp.
Fyller på med pynt nära jul
– Det är en ständig diskussion. Min man
vill gärna ha allt pynt uppe hela december,
medan jag helst väntar till de sista dagarna
före jul. Vi brukar ha adventsljusstakar,
stjärnor och de första julblommorna uppe till
advent. Och en adventsgran på balkongen.
Sedan fyller vi på med fler saker dagarna
innan julafton.
Julafton hemma hos familjen börjar med

en skattjakt för barnen, med olika uppdrag
att lösa för att hitta julklappar. Efter det
väntar gemensam frukost följt av ett besök på
familjegudstjänsten i Stora Kopparbergs kyrka.
– Det är väldigt mysigt, barnkören
sjunger, det hålls ett litet julspel som bygger
på årets julkalender och det brukar vara
massor av folk. Om det passar går vi på
nattmässan när vi kommer hem, berättar
Caroline.
Gediget julbord dukas upp
Julaftons kväll spenderas oftast hemma hos
Carolines föräldrar i Borlänge. Där dukas ett
gediget julbord upp. Mormors köttbullar är
Benjamins favorit.
#03-2020 BO.
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Eid al-adha firas i tre dagar. Då äter familjen Muhumed god mat,
umgås med familjen och försöker göra gott för andra, till exempel
genom att ge mat till människor som har det sämre ställt.

Vi har också ledigt
från skola och jobb
under helgdagarna
och då passar vi på
att umgås.

– Vi är alla väldigt förtjusta i julen, den är
väldigt viktig för oss. Jag är uppväxt med
mycket pyssel, min mamma har lärt oss stöpa
ljus, stoppa korv, baka julgodis – allt. Sådant
hinner vi sällan nu, men pepparkakor bakar
vi alltid till lucia. Efter gammelmormors
recept, säger Caroline och fortsätter.
Nu är det jul – stressa ner!
– Vi försöker ta det så lugnt som möjligt runt
julen. Det kan vara stressigt i vardagen ibland,
det kan också bli stressigt inför jul. Men då
kan jag bestämma mig för att: nu är det jul. Så
går jag in en slags bubbla av jullugn.
Det flesta jultraditionerna hemma hos
Carolines familj ser likadana ut år efter år,
men ibland läggs också nya till. Benjamin
har själv börjat med att ställa ut gröt på
balkongen till tomten. Sedan lägger han sin
önskelista bredvid. På julaftons morgon är
gröten uppäten och önskelistan borta.
– Tomten äter upp varje gröttallrik. Det
kanske är därför han är så fet, funderar
Benjamin.

Bönen är ett
viktigt inslag i
familjens vardag.

Familjen Muhumed

Firar på sitt eget
sätt när det är jul
Vad gör man under julhelgen om man inte firar jul? Mohamed
och hans familj är muslimer och firar inte kristna högtider.
– Men vi delar glädjen. Gemenskap är viktigt vid alla
högtider, tycker Mohamed.

D
CAROLINE NYBERG WASS
Bor: Britsarvet.
Gör: Jobbar som entreprenör samt
egenföretagare inom kommunikation.
Familj: Två barn, maken Niklas och en
bonusson.
Jultips: Laga mycket mat på en gång. Då
kan man gå och småplocka hela julafton.
Det är så gott att kunna natt-äta Janssons
frestelse. Vi brukar ställa mat på kylning på
balkongen när inte kylen räcker till.
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et rymliga vardagsrummet är
utan tvekan centrum hemma hos
Mohamed Ibrahim Muhumed
och hans familj i Norslund. Här står en stor
soffgrupp där hela familjen kan samlas.
– Det är viktigt med gemenskap och
att vara tillsammans. Det är vad högtider
handlar om, tycker Mohamed.
Han och hans familj har bott i Falun
ungefär 4,5 år.
– Vi trivs jättebra här, det är så nära till
allting. Skola, förskola, mataffären och
lekplatser. Vi har väldigt bra grannar också,
det är ett trevligt område, tycker han.
Olika tideräkning
Den muslimska tideräkningen startar vid
profeten Muhammeds flytt från Mecka år
622 e.Kr. Därmed är det just nu år 1442 i
den muslimska kalendern.
– Det muslimska året utgår från månens
rörelser. Det har tolv månader precis som det
kristna året, men alla månader har 29–30

dagar och aldrig 31. Därför förskjuts vårt
år hela tiden lite i relation till den svenska
kalendern, förklarar Mohamed.
Det innebär att de muslimska högtiderna
inte infaller samma datum varje år. Fastan,
Ramadan, pågår i 29–30 dagar och avslutas
med högtiden Eid al-fitr. En dag av vänlighet, då man lägger gräl och bråk bakom sig.
– Fastan är en påminnelse om hungern i
världen och den avslutande festen handlar
om förlåtelse och om att ge till de som har
mindre. Då delar vi med oss av mat till våra
grannar och vänner, särskilt till dem som vi
vet har det tufft. Det är oftast basvaror, som
ris eller spannmål, berättar Mohamed.
Gemenskapen är viktig
Ungefär 2,5–3 månader efter Eid al-fitr
infaller nästa högtid Eid al-adha. Det är
traditionellt en offerhögtid, då är det tid att
slakta för den som har djur.
– Även då ger vi mat till de som har det
sämre ställt. Sedan äter vi gott tillsammans

och klär oss i våra finaste kläder. En del
kvinnor målar vackra henna-mönster på
händerna, annars har vi inte så mycket
dekorationer. Vi fokuserar mer på att umgås.
Eid al-adha firas i tre dagar och då brukar
familjen söka ledigt från skolan för barnen så
att de kan delta i firandet. Men förberedelserna
pågår i flera veckor. Mycket mat ska inhandlas
och lagas, hemmet ska vara välstädat och ofta
skaffar man presenter åt barnen.
– Det är en speciell helg, som handlar om
gemenskap mellan människor och om att
göra gott. Kan man hjälpa någon annan så
gör man det, menar Mohamed.
Svenskar är försiktiga
Familjen flyttade från krig och oroligheter i
Somalia och har nu skaffat sig en ny vardag
i Sverige.
– Den största skillnaden är nog att i
Somalia går det snabbt att börja prata även
med någon man inte känner. Svenskar är mer
försiktiga. Men i övrigt är vi alla människor

och i grunden lika. Sverige är ett tryggt land
och det är vi väldigt tacksamma för, vi trivs
bra här, säger Mohamed och fortsätter.
– Vi är ju i Sverige, så när det är jul delar
vi svenskarnas glädje. Vi har också ledigt
från skola och jobb under helgdagarna och
då passar vi på att umgås. Vi gör något roligt
tillsammans. Att vara tillsammans med
familjen är viktigt.
– Vi brukar åka till lekland eller till
badhus, fyller barnen i. Och vi har också sett
Kalle Anka på julafton.

MOHAMED IBRAHIM MUHUMED
Bor: Norslund
Gör: Lokalvårdare
Familj: Frun Salma Ahmed Farah och sex barn.
Jultips: Högtider är till för gemenskap, kärlek
och inre frid. Att vara hemma och umgås
med familjen är också ett firande.

#03-2020 BO.
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KVARNBERGET

Lingrönt blir färgen på
köksluckorna i Kopparstadens
nyrenoverade lägenheter.

Bänkskivan Virrvarr är en riktig
klassiker. Den lanserades 1958 och
är formgiven av Sigvard Bernadotte.

KVARNBERGET

Hatthyllan
har en klassisk
design.

Bebyggelsen på Kvarnberget
domineras av tidstypiska
hyreshus i tre våningar, byggda
på 40- och 50-talet.

Det gamla
snickeriet blir
nu bostäder.

Med fokus på
tidstypiska detaljer

Så här såg det ut i höstas
när köken renoverades.

Lingröna köksluckor och den klassiska bänkskivan Virrvarr.
När Kopparstaden byggde nya lägenheter i det gamla snickeriet
i Kvarnberget har 40- och 50-talet varit i fokus. Projektet är ett
av resultaten i Kopparstadens omfattande hållbarhetsarbete.

K

varnberget ligger på ett litet
berg några kilometer från Falu
centrum. Här byggdes många av
bostadshusen 1947. I en av byggnaderna
har Kopparstadens snickeri tidigare legat,
men eftersom man nu har ett stort snickeri
vid huvudkontoret, så såg man en möjlighet att ta vara på byggnaden i populära
Kvarnberget. Resultatet blev tre nya lägenheter på Drillstigen, där hållbarhet har varit
i fokus under byggnadsprocessen.
Långsiktigt hållbart
– Vi har valt material som vi vet är långsiktigt hållbara ur ett miljö- och energiperspektiv och bygger även efter dagens
nybyggnadskrav, trots att det är en äldre
byggnad. Detta för att skapa energismarta
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bostäder, säger Kopparstadens byggprojektledare Matilda Öhagen.
Eftersom byggnaden är från slutet av
40-talet har Kopparstaden tagit fasta på
tidstypiska detaljer från den tiden.
40-talet i modern tappning
– Vi har försökt fånga några av detaljerna
som knyter an till 40-talet, men i en modern
standard. Exempelvis fick luckorna i köket
en lingrön färg och bänkskivan ”Virrvarr”.
Kaklet i badrummet har fått kvadratiska
plattor, som var vanligt på den tiden, berättar Matilda Öhagen.
På utsidan så har det varit viktigt att huset
ska smälta in i det befintliga beståndet.
– Vi vill att förgården till de nya lägenheterna ska höra ihop med övrig natur och

de befintliga husen så det inte blir några
gränser. Fasaden kommer också putsas
och målas i samma kulörer som husen på
Kvarnberget. Detta hus blir sandfärgat.
Intresset för lägenheterna har varit stort
och de nya hyresgästerna flyttar in i början
av december.
Att renovera befintliga byggnader går
hand i hand med Kopparstadens hållbarhetsarbete. Det handlar om att ta till vara på
de resurser som finns.
– Vi gör en liknande ombyggnad av sju
lägenheter i Svärdsjö och ser oss om efter fler
möjligheter att bygga om i vårt befintliga
bestånd. Att renovera med god kvalitet så
våra hyresgäster vill bo kvar hos oss länge
är för oss ett långsiktigt, hållbart byggande,
avslutar Matilda Öhagen.

Intresset för
lägenheterna har
varit stort och de
nya hyresgästerna
flyttar in i början
av december.

Matilda Öhagen
är projektledare
för renoveringen
på Kvarnberget.
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PÅ GÅNG HOS KOPPARSTADEN

ILLUSTRATION: Lars-Olof Holmqvist

PÅ GÅNG HOS KOPPARSTADEN

NYTT
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Illustrationen är inte identisk med
slutresultatet. Material och utformning kan
komma att justeras under byggets gång.

023-630 68

SNÖN FALLER
- VAD GÄLLER?

Lägenhetssläpp
för +55 i Svärdsjö
är du +55 och längtar efter ett bekvämt
boende där du både har närhet till vacker
natur och ett litet centrum med apotek och
butiker? Då kan de nyproducerade hyresrätterna på Centrumvägen 6 i Svärdsjö vara
något för dig.
På bottenvåningen (Centrumvägen 6
C–G) byggs gamla lokaler om till helt nya
lägenheter på 2–3 rum och kök med egen
uteplats. På andra våningen (Centrumvägen
6 B) byggs de gamla 1:orna om till lägen-

heter med smartare planlösning på 1,5 rum
och kök.
Lägenheterna med ingång från bottenvåning eller loftgång mot norr har egen balkong
eller uteplats med söderläge. Svärdsjö centrum
ligger bara 100–200 meter bort. Inflyttning
är planerad till 1 april 2021.
Står du i +55-kön och är intresserad?
Lägenheterna släpptes 1 december – gå
in på kopparstaden.se för att se om någon
fortfarande finns kvar!

vintern är här och snön kan komma
snabbt. Kopparstaden har som ambition
att komma ut så snabbt som möjligt för att
ploga i bostadsområdena. En tumregel är
att vi plogar när det ligger mellan fem och
tio centimeter snö på marken. Om det är
praktiskt möjligt väntar vi tills det slutat
snöa, men väntas det mycket snö så åker vi
ut trots ihållande snöfall. I samband med
snöröjning sandas det också vid behov.
Snö- och halkbekämpning görs i första hand
vid äldreboenden, vägar in på parkeringen,
gångvägar och därefter vid entréer.
Hyr du en parkeringsplats ansvarar du själv
för röjning på din parkeringsplats och framför
ditt garage eller din carport. Kopparstaden
kan aldrig garantera att det är halkfritt när
snön väl börjat falla. Ta det därför gärna lite
lugnt när du ger dig ut i vinterväglaget – för
säkerhets skull.

VI TRÄFFAS GÄRNA – PÅ DISTANS
Med anledning av pandemin har Kopparstaden vidtagit några försiktighetsåtgärder.
Här är några saker som du som hyresgäst kan tänka på:
Undvik fysisk kontakt och håll avstånd. När Kopparstaden
eller annan entreprenör utför ett arbete i din lägenhet
ber vi dig att, om möjligt, lämna lägenheten under tiden,
alternativt befinna dig i en annan del av lägenheten.

Behöver du göra en felanmälan och har sjukdomssymptom ber vi dig att återkomma när du är frisk igen. Är
det ett akut problem hör du självklart av dig så löser vi det
på bästa sätt. Uppge då vid felanmälan att du är sjuk.

Vi ses gärna – men på distans. Välj i första hand någon
av våra andra kontaktvägar så som telefon, e-post, via
Mina Sidor på hemsidan eller i appen.

Om du tillhör riskgruppen och sitter i självkarantän
och inte har hjälp från din omgivning så tveka inte att
kontakta Kopparstaden för att få hjälp. I den mån
vi kan kommer vi styra om våra resurser för att stötta dig
som hyresgäst i detta mycket speciella läge.

Vi tar emot bokade besök i vår Bobutik. Detta gör du via
marknad@kopparstaden.se eller tel 023-458 00.

Läs mer på kopparstaden.se
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det är det nya numret till jouren som du
kan ringa vid akuta händelser som inträffar
klockan 16:00–09:30, samt på helger. Det
kan handla om helstopp i avloppet eller
när det saknas värme i hela lägenheten till
exempel. Kom ihåg att uppge lägenhetsnummer, namn och adress.
Samma nummer gäller även till trygghetsjouren, som du når kl 22:00–07:00 alla dagar.

VISSTE DU ATT?
kopparstaden är det enda fastighetsbolaget i Sverige som är helt självförsörjande
på fastighetsel. De två vindkraftverk som Kopparstaden äger producerar cirka 9,3
miljoner kilowattimmar miljövänlig el varje år. Elbehovet för Kopparstadens byggnader var 7,7 miljoner kilowattimmar under förra året. Det innebär att Kopparstaden
har 100 procent egen produktion av den el som krävs för driften av byggnaderna!
En del av de resterande kwh såldes till de 527 hyresgäster som har sitt
elabonnemang hos Kopparstaden. Resterande
överskott såldes på elmarknaden.

ÖPPETTIDER
JUL & NYÅR
Under jul och nyår har Kopparstaden
avvikande öppettider. För att undvika
smittspridningen, så är du välkommen
att höra av dig via telefon, e-post och
Mina sidor i första hand.

LÄTTARE FÖR STUDENTER ATT FÅ BOSTAD
falun och borlänge är nu grönmarkerade
i den årliga studentbostadsrapporten från
Sveriges förenade studentkår. Grönmarkering
betyder att alla studenter kan räkna med att få
ett boende i staden inom en månad från att de
ansöker. En av orsakerna till grönmarkeringen
är att Kopparstaden investerat i nyproduktion

av 40 nya studentlägenheter i Falun. En annan
anledning är ett lyckat samarbete med bland
andra Falu kommun, Borlänge kommun och
AB Stora Tunabyggen, där man jobbar för att
studenterna ska få en bra start på sin studietid
och enklare kunna hitta en bostad.

23 december
Bobutiken 10:00–12:00
Telefon marknad 09:30–12:00
Telefon kundcenter 09:30–12:00
Telefon student 09:30–12:00
Julafton, 24 december, Stängt
Juldagen, 25 december, Stängt
28–30 december, Öppet som vanlig vardag
Nyårsafton, 31 december, Stängt
Nyårsdagen, 1 januari, Stängt
4 januari, Öppet som vanlig vardag

TESTA
BRANDVARNAREN!
december är en tid när vi gärna tänder
ljus, men under den här perioden ökar också
bränderna i hemmen. Testa gärna att din
brandvarnare funkar genom att trycka på
testknappen. Du kan också prova att hålla
en brinnande tändsticka under och se om
den börjar pipa. Kontakta Kopparstadens
kundcenter om den inte fungerar, så bokas
en bovärd in som kommer och byter ut den.

Trettondedagsafton, 5 januari
Bobutiken 10:00–12:00
Telefon marknad 09:30–12:00
Telefon kundcenter 09:30–12:00
Telefon student 09:30–12:00
Trettondedag jul, 6 januari, Stängt
7–8 januari , Öppet som vanlig vardag
Telefon: 023-458 00
E-post: marknad@kopparstaden.se
student@kopparstaden.se
kundcenter@kopparstaden.se
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ÖVERSIKTSKA
RTA

MOT
RÄTTVIK

VARPAN
MOT RÄTTVIK

BOJSENBURG
Student 27
MOT GÄVLE

BRITSARVET
Britsen
Britsarvsgården
Gullvivan
Vitsippan
Tallen

HERRHAGEN

MOT
BORLÄNGE

LUSTIGKNOPP
Åbrinken Trädgården

Köpmangården
Nåsgården
Pilen Kransen

Nordstan
Hyttkammaren

Björken

B-kasern
Brigaden SURBRUNNSHAGEN
ELSBORG
Ugglan
TISKEN
ÖVRE
JÄRNET
Kopparvägen 41
NORSLUND
Smedjan Sture
NEDRE
NORSLUND
KVARNBERGET
Teatern

MOT GÄVLE

HÄLSINGGÅRDEN

Argentum

RUNN

FRÄMBY

MOT BORLÄNGE

HOSJÖ
Hosjögården
KORSNÄS

Glimmerstigen
GALGBERGET

+55
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.

mmer i vår!
Nästa nummer av BO. ko

www.kopparstaden.se

Du kan anmäla dig i kön när du fyllt 53 år och söka
boende när du fyllt 55 år, om inget barn bor hemma.
+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 68 år och
söka trygghetsboende när du fyllt 70 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 studentlägenheter ska du ha fyllt 18 år och kunna uppvisa
antagningsbesked till Högskolan Dalarna i Falun
eller Playground Squad med studietakt minst 75%.
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.

