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På omslaget
75 år med Kopparstaden.  

Kopparstaden
Box 1985, 791 19 Falun

Besöksadress: Bobutiken,  
Stigaregatan 3 B vid Hälsingtorget

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

Kopparstaden 75 år  
– med plats för livet

Kopparstaden, Falu kommuns allmännyttiga bostads-
bolag, fyller 75 år. Det är minst sagt en aktningsvärd 
ålder. Jag får upp bilder på min mormor Astrids 75 års 

dag, där hon sitter lycklig mitt i finsoffan med alla blommor 
runt omkring sig. I 75 år har Kopparstaden erbjudit Faluborna 
boenden och vi vet att det är många av er som har bott hos oss, 
bor hos oss idag eller kommer att bo hos oss i framtiden. Inför 
detta faktum känner vi både ödmjukhet, stolthet och tacksam-
het och vill med denna tidning, som går ut till alla hushåll i 
Falun, tacka för det förtroende vi fått att ansvara för ert boende 
under en tid i era liv. 

Vårt löfte till våra hyresgäster är ”Plats för livet”. Att bo i 
en hyreslägenhet frigör tid, så att du kan ägna dig åt det du 
just för stunden känner för, i trygg förvissning om att vi på 
Kopparstaden tar hand om det praktiska kopplat till ditt boende.

När man tittar på hur samhället var 1947 och jämför det med 
idag, inser man vilken fantastisk resa Sverige och Kopparstaden 
har varit med om. För att inte glömma bort den resan har 
Kopparstaden arbetat fram en jubileumsbok om våra första 
75 år och jag har på fritiden ägnat mig åt att bläddra i gamla 
styrelseprotokoll, en sann skattkista att ösa ur. I protokollen står 
det bland annat om beslutet att börja bygga de tre första husen i 
Främby, 1947 och att av de 40 lägenheterna som färdigställdes, 
beslutade man att köpa in kylskåp till 20 av dessa (med en 
leveranstid på 1 år). 

Jag läser också om ersättning till en hyresgäst på Kvarnberget 
för skador på textilier i förrådet som uppkommit av råttor. 
Verkställande direktören var själv på plats och inspekterade 
skadorna som ansågs vara ”avsevärda” och styrelsen beslutade 
att ersätta hyresgästen med 25 kronor!  Ja, det var andra tider 
och andra villkor som rådde, men uppdraget att skapa boenden i 
livets alla skeden för Falubor var det samma då som nu.

När min mormor fyllde 75 år ansågs det vara en aktnings-
värd och respekterad ålder och det skulle jag säga gäller för 
Kopparstaden också. Dock planerar vi för att finnas kvar i minst 
75 år till i Falun, så vår resa befinner sig just nu mitt i livet. Med 
en ny affärsplan för 2022–2026 i ryggen, känner vi oss taggade, 
vitala och redo att ta oss an framtidens utmaningar och behov av 
bostäder.

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. 

TIDSTYPISKT
Kopparstaden bildades 1947. Under dessa 
75 år har planlösningarna förändrats och 
många tidstypiska prylar fått plats i våra 
hem. Här är ett urval.

1940-tal
Stringhyllan designad av paret Nils och 
Kajsa Strinning blev snabbt en favorit när 
den lanserades 1949.

De barnförbjudna finrummen försvann.

Ett skåp med finporslin och manglade dukar 
var något som fanns i många hem.

1950-tal
Under 50-talet föddes ABC-staden (Arbete, 
Bostad och Centrum), ett minicentrum med allt 
inom räckhåll.

1956 lanserades kobratelefonen, som egentligen 
heter Ericotelefonen av LM Ericsson.

De klassiska ögonen och kännetecknet för kakao 
designades av Olle Eksell 1956 för Mazetti.

1958 öppnade Ikea det första varuhuset i Älmhult.

Soffbordet Lövet från Ikea lanserades 1956.

1960-tal
Det togs krafttag i Sverige för att få 
bort bostadsköerna.

En miljon bostäder byggdes under 
10 år inom satsningen miljonprogrammet.

Plasten kom och blev trendigt på många 
håll i hemmen.

Porslinet ”Berså” från Rörstrand designat 
av Stig Lindberg lanserades 1960.

1970-tal
Monchichi - apan som är en blandning 
mellan en docka och gosedjur skapades 1974.

Väggväv var populärt.

Stormönstrat var trendigt med blommor och blad och 
många färger - gärna i brunt, orange, blått och grått.

Manchester var hett.

1980-tal
Vattensängen gjorde succé i sovrummen.

Glasbordet var populärt.

Vi lyssnade på musik i en Sony Walkman.

Spegelväggen prydde väggarna i både sovrum och 
vardagsrum.

1990-tal
Svamptapeten blev populär.

Lavalampan var trendig.

Öppna planlösningar. Ljusa inredningar. Stora kök.

Saccosäcken kom redan på 60-talet, men fick ett 
uppsving under 90-talet.

2000-tal
DIY – hemmafixarboomen, slog till på allvar.

Fondväggen blev populär.

Platt-tv:n gjorde entré i våra vardagsrum.

2010-tal
2014 kom attefallshusen, mindre hus på max 
25 m2 som fick byggas utan bygglov.

Citat på affischer, posters, tavlor blev populärt.

Platsbyggda hyllor och garderober fick plats  
i många hem.

2020-tal
Beiga/ljusa färger är hett.

Uterum blir trendigt.

Vi börjar jobba mer hemma i samband med 
pandemin och arbetsrummet blir viktigare.

Susanna Karlevill  
vd, Kopparstaden
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Bostäder 
för alla

För 75 år sedan, 1947, byggdes Stiftelsen Kopparstadens första 
lägenheter på Lustigknopp i Falun och året efter påbörjades bygget 
av Kvarnberget. Målet var att erbjuda bra bostäder för alla, något 
som fortfarande är kärnan i Kopparstadens verksamhet. 

S verige hade långt in på 1900-talet en 
dålig bostadsstandard. Bostäderna 
var mörka, fuktiga, dyra och små. 

Många människor var trångbodda. Detta 
påverkade de boendes hälsa, sjukdomar 
spreds och många experter var överens – för 
att få en bättre folkhälsa i Sverige måste vi 
ha bättre bostäder.

De allmännyttiga bostadsföretagen är 
en del av det svenska välfärdssamhälle som 
bildades efter andra världskriget. Byggande 
och förvaltning av nya bostäder skulle till 
stor del göras av kommunala allmännyt-
tiga bostadsbolag. Man ville erbjuda bra 

boende till rimliga kostnader för alla, oavsett 
inkomst och ursprung.

– Det är fortfarande det som är kärnan i 
vårt uppdrag, säger Susanna Karlevill, vd på 
Kopparstaden 2022.

Linnéplan byggdes först
Kopparstaden har sitt ursprung i Stora 
Kopparbergs socken Fastighets AB 
och Stiftelsen Kopparstaden, som båda 
startade sina verksamheter 1947. De första 
hyresrätterna som byggdes med Stora 
Kopparbergs sockens fastighetsbolag 
AB som byggherre producerades på 
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Det var ett tyngre arbete att bygga bostäder 
under slutet av 40-talet. Här syns en byggnads- 
arbetare på Lustigknopp i Falun 1947.

Montering av avgasrenare i 
fläktrum vid Kvarnbergets 
panncentral 10 oktober 1949.

Förskolan i Kopparstadens 
lokaler på Linnéplan 1949. 
Lokalen och vinkelfönstret 
med marmorfönsterbänkar 
finns kvar än idag.

Bygge av 
hyreshus på 
”Knoppen” 
1947. 

Byggande och förvaltning 
av nya bostäder skulle till 
stor del göras av kommunala 
allmännyttiga bostadsbolag.
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Källtorpsvägen i Främby 1947. Samma år 
byggde Stiftelsen Kopparstaden Linnéplan 
2 på ”Knoppen” med 20 lägenheter, strax 
efterföljt av Manhemsvägen 8 och 10. På 
den tiden gick det en gata rakt över gården 
på Linnéplan och på bottenvåningen i en 
av Kopparstadens fastigheter öppnades en 
förskola. Vid Manhemsvägen 8 fanns det  
en livsmedelsbutik, en fotograf och några 
småbutiker.

Fastighetsskötseln på 40-talets Lustigknopp 
var annorlunda än den är i dag. För att röja 
bort snö fick fastighetsskötaren använda 
handredskap eller anlita en häst från Främby 
Gård till hjälp. Det tog lång tid att röja upp 
på vägarna efter ett större snöfall. På nätter-
na kunde man som hyresgäst på ”Knoppen” 
vakna av pinglans ljud från hästens hals som 
hjälpte fastighetsskötaren att dra träplogen 
över gården. 1960 köpte Kopparstaden in 
det första snöröjningsfordonet.

Tyngre arbete för fastighetsskötarna
– Arbetet för fastighetsskötarna var mycket 
tyngre på den tiden. På somrarna fick man 
klippa gräset med en lie, berättar Göran 
Rogström, som har skrivit böcker om både 
Falun och Kopparstaden förr, samt varit 
förvaltningschef på Kopparstaden under 
många år.

1948 började Kopparstadens lägenheter på 
Kvarnberget i Falun att byggas. Trevånings-
husen hade moderna lägenheter med 
badrum. I området planerades redan från 
början två deltidsförskolor och en lågstadie-
skola in. Många barnfamiljer flyttade till 
Kvarnberget, bland annat Sineke Ängsås och 
hennes familj.

– Det var fina lägenheter i ett område 
som vi i arbetarklassen hade råd med. Det 
fanns ingen tvättstuga i huset, men en 
andelstvättstuga högst upp i backen, det var 
stort för oss, berättar Sineke (läs hela hennes 
berättelse på sid 8).

Kvarnberget kallades för pannkaksstan
Gunnar Andersen var en av dem första som 
flyttade in i lägenheterna på Kvarnberget. 
Han blev fast anställd på Kopparstaden 
1949 och har berättat att Kvarnberget 
kallades för pannkaksstan i folkmun. Lite 
skämtsamt sa man att man bara hade råd 
att äta pannkakor på grund av den höga 
hyran. Gunnar Andersen betalade 135 
kronor i hyra varje månad och hans lön som 
gårdskarl vid Kvarnberget var då 498 kronor 
per månad, då ingick även att ha beredskaps-
tjänst på lördagar och söndagar. På den tiden 
ingick även koleldning och slaggtömning i 
arbetsuppgifterna.

Under slutet av 40-talet, byggdes även 
hyreshus på Källtorpsvägen i Främby. 
Byggherren var Stora Kopparbergs sockens 
fastighetsbolag AB som några år senare  
slogs ihop med Kopparstaden.

Bara 20 av 40 lägenheter hade kylskåp
I folkhemmets Sverige skulle alla ha rätt 
till en bostad med goda möjligheter att laga 
mat, umgås och ha en god hygien. Den mo-
derna bostaden hade kök, badrum, varmvat-
ten, sopnedkast, garderober och gemensam 
tvättstuga. I mitten av 30-talet hade bara en 
av fem bostäder i Sverige tillgång till vatten 
och avlopp inomhus enligt SCB, men det 
ändrades när nya hus byggdes på 40-talet. 
Hyresgästerna slapp springa ned till gården 
när man behövde gå på toaletten.

– Utvecklingen hade verkligen gått 
framåt, samtidigt var det annan tid. Faktum 
är att bara 20 av de 40 första lägenheterna 
som byggdes i Främby hade kylskåp, berättar 
Susanna Karlevill.

Efterfrågan på bostäder i Sverige och 
Falun var stor i slutet av 40-talet. 1949 
anmälde 500 personer sitt intresse för att 
flytta in i de första 70 lägenheterna på 
Kvarnberget. 

KOPPARSTADEN 
BILDAS

1947
Stora Kopparbergs socken Fastighets 
AB och Stiftelsen Kopparstaden 
startar båda sina verksamheter 1947. 
De producerar hyresrätter i Falun och är 
ursprunget till Kopparstaden. 

Stiftelsen Kopparstaden får sitt namn 
från att Falun är en kopparstad och  
en gång i tiden hade Europas största 
kopparproduktion.

Stiftelsen Kopparstadens tre första  
hus på Lustigknopp i Falun byggs  
– Linnéplan 2 strax efterföljt av  
Manhemsvägen 8 och 10. Totalt fick 
området 60 lägenheter. 

Kopparstaden upprättar ett avtal med 
Anticimex om årlig inspektion av ohyra 
mot en årlig avgift på 75 öre per rumsenhet.

Stora Kopparbergs socken Fastighets AB 
påbörjar byggnationen av hyresrätter på 
Källtorpsvägen i Främby.

1948
De första 40 lägenheterna på Kvarn-
berget färdigställs. Kopparstadens 493 
lägenheter på Kvarnberget är färdig-
byggda 1955.

15 september är det pressvisning av det 
nybyggda Kvarnberget.

1949
En lägenhet på Linnéplan kostar 22,73 
kronor per kvm i hyra. 2022 är hyran per 
kvadratmeter för en lägenhet om 3 rok 
på Linneplan 1 036 kronor.

Ett mangelbiträde vid tvättstugan i 
Kvarnberget anställs. Hon tjänar 300 
kronor i månaden.

1956
De första motorgräsklipparna kom-
mer till Kopparstaden.

1958
Hyresgästen får rätt att förhandla om 
hyran i allmännyttan.

>

Det hände mycket på Kvarnberget under 
50-talet. Här är ett lådbilsrace från 
oktober 1954, som drog mycket folk.

Ritning av Kopparstadens 
första hyreshus: Linnéplan 
på Lustigknopp i Falun.

Stora Torget i Falun år 1952. 
Efterfågan på bostäder var 
stor i Falun under denna tid.

Efterfrågan på 
bostäder i Sverige 
och Falun var stor 
i slutet av 40-talet.

Fastighetsskötare Gunnar Andersen 
vid Kvarnbergsvägen 20 i början av 
50-talet. Observera det manuella 
redskapet för gräsklippning.

1948 började Kopparstadens lägenheter 
på Kvarnberget att byggas. Observera häs-
ten till höger i bild som användes i arbetet. 
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”Tvättstugan 
var en ren lyx”
Hon var 20 år när hon fick sin första lägenhet på 
Manhemsvägen i Kopparstaden, året var 1960.
 – Vi delade kök och badrum, men jag var överlycklig 
för ett eget krypin, säger Sineke Ängsås som bor kvar i 
Kopparstaden 62 år senare.

H on minns fortfarande väl hur 
hennes livs första lilla lägenhet på 
Lustigknopp i Falun såg ut.

– Den var möblerad med en bäddsoffa, ett 
litet soffbord, en fåtölj och en byrå. Soffan 
var brun och orange med ränder och alla 
möbler var i teak, som var på modet på den 
tiden. De fanns också ett litet tvättställ och 
en garderob. Det var litet, men jag var så 
nöjd. Det var en härlig känsla att ha fått sitt 
eget hem, säger Sineke.

Hon var nyutexaminerad barnsköterska, 
liksom flera andra i korridoren. Lägenheten 
fick hon genom lasarettet som hade personal- 
bostäder via Kopparstaden.

– Vi hade en väldigt fin gemenskap i 
huset. Vi gjorde utflykter tillsammans och 
var ofta ute och dansade på Grand. Där 
hade flickor gratis inträde på torsdagar. Vi 
dansade också på X-huset på regementet och 
i Arbetarföreningens lokal på Svärdsjögatan.

Startade syjunta med grannarna
En dag fick en av Sinekes grannar besök av 
vännen Tage. Sineke skulle till sjukhuset för 
att jobba natt och fick skjuts av gästen.

– Vi pratade mycket med varandra där i 
bilen. Han var så lugn och trygg. 

Vad hon inte visste då var att Tage skulle 
bli hennes blivande man. 1964 flyttade 
de ihop i en hyresrätt i Kopparstaden på 
Seminariegatan, som på 1,5 rum och kök.

– Det var inte stort, men vi trivdes med det. 
Vi var vana att bo trångt och huset hade 
tvättstuga i källaren, det var en lyx, berättar 
Sineke. 

De umgicks mycket med grannarna och 
den syjunta som hon startade då med några 
grannar hade hon kvar i 50 år.

– Vi lappade och lagade, stickade och 
virkade. Det var vanligt på den tiden och det 
var perfekt att handarbeta samtidigt som vi 
umgicks med varandra. Vi träffades mycket 
hemma hos varandra, aldrig på restaurang 
som är vanligare idag och vi hade alltid med 
oss matsäck om vi åkte någonstans. Det var 
andra tider, säger hon.

Mammorna lagade maten
Paret fick två barn och när lägenheten på 
Seminariegatan blev för trång flyttade de in i 
en lägenhet på Ugglevägen Kvarnberget, 1967.

– Åh, det var så fint! Det var två rum och 
kök och lägenheten hade en stor balkong.

 Det var ett barnvänligt område med 
många familjer och det var vanligt att 
mammorna var hemma och jobbade eller 
arbetade halvtid eller natt, för att ta hand 
om barnen på dagarna. Det var inte lika 
vanligt som idag att man hade barnen på 
förskola.

– Jag träffade faktiskt nyligen en granne 
från den tiden och vi pratade om att vi ofta 
umgicks mammor och barn i lekparken, 

men klockan 16.00 var alla puts väck, för 
att gå hem och laga mat. Maten skulle stå på 
bordet tills männen kom hem från arbetet 
kl 17.00!

Sineke tycker att det är positivt att män 
och kvinnor numera delar mer på sysslorna, 
men hon tycker att dagens samhälle är 
stressigt och att människor ofta har för lite 
tid för varandra.

– Vi lagade mycket mat tillsammans 
med barnen hemma, det tror jag inte är lika 
vanligt idag. Man ska lyckas på så många 
områden, att det blir svårare att få tid för 
varandra.

På Kvarnberget bodde det många som 
jobbade i fabriken på ASJ, som byggde lok 
och tågvagnar. Den låg i Främby hallar, som 
i dag bland annat huserar paddelbanor och 
klättring. 

– I Kvarnberget fanns fina lägenheter i ett 
område som vi i arbetarklassen hade råd med.

Det fanns ingen tvättstuga i huset, men 

en andelstvättstuga högst upp i backen, nå-
got som var ren lyx. Dit gick vi med vagnen 
full av tvätt och barn. Ofta fick vi hjälp av 
en trevlig vaktmästare. Idag kan jag tycka 
att de där personliga kontakterna minskar, 
när bovärdarna har fått större område att 
sköta om och mycket ska göras digitalt.  
Det kan handla om allt från felanmälan  
till bankbesök. Men det är klart, det är 
smidigt också och jag har både iPhone och 
personligt BankID och jag hjälper äldre 
vänner med det digitala.

I takt med att familjens behov har förändrats 
har också deras lägenheter gjort det. Sineke 
har bott i totalt åtta lägenheter i Koppar- 
stadens olika områden runtom i Falun.

Bytt lägenhet efter behov
– Vi har alltid bott i Kopparstaden och bytt 
till större lägenhet vid behov. Egna barn och 
barn som kom och sov över skulle få plats. 
Idag är jag själv och bor i en mindre lägenhet 
på Vallmansgatan i centrala Falun. Jag tycker 
att det har varit smidigt att bo i hyresrätt, att 

kunna ringa till någon när jag behöver hjälp. 
Häromdagen hade jag stopp i avloppet, då 
kom en ung kvinna och hjälpte mig! 

SINEKE ÄNGSÅS
Född: 1940 i Holland.
Bor: Björken i Falu centrum. Har bott i  
Kopparstaden i 62 års tid i åtta olika 
lägenheter.

Sineke Ängsås utanför den dåvarande tvättstugan 
på Kvarnberget. Hit gick hon ofta med vagnen full 
av tvätt under 60-talet. 

Minne från 
tågresa i 
Dalarna.

Det fanns ingen 
tvättstuga i huset, 
men en andelstvätt-
stuga högst upp i 
backen, något som 
var ren lyx.

”Vi lappade och lagade, 
stickade och virkade”. 
Här är Sinekes syjunta på 
Seminariegatan. Sineke syns 
på bilden tvåa från vänster. 

Åh, det var så 
fint! Det var två 
rum och kök och 
lägenheten hade 
en stor balkong.

Här på Manhemsvägen låg 
Sineke Ängsås första lägen-
het, dit hon flyttade när 
hon var 20 år.

Sineke Ängsås trivdes 
bra på Kvarnberget. 
Här bodde många 
barnfamiljer. 
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Byggboom, 
framtidstro  
och ekonomisk kris
På slutet av 40-talet var framtidstron stark. Nu skulle det byggas fräscha, funktionella 
lägenheter som folk hade råd med. Efterfrågan på hyresrätter fortsatte vara stor i Falun 
ända in på 70-talet och bostadsbyggandet blomstrade. Men under 90-talet kom den 
ekonomiska krisen och massor med lägenheter gapade tomma.
 – Jag minns att vi satte upp lampor och gardiner i fönstren för att det inte skulle  
se så tomt ut, säger Kenneth Ahlström på Kopparstaden.

M iljonprogrammet som klubbades 
igenom i riksdagen i mitten av 
60-talet gick ut på att en miljon 

bostäder skulle byggas i Sverige under tio 
år för att råda bot på bostadsbristen. Detta 
påverkade också bostadsbyggandet i Falun 
och under 60 och 70-talet växte många av 
Kopparstadens bostadsområden fram.

–  Det var en härlig utveckling under 
den här tiden. Människor levde bättre än 

tidigare och många hade nu råd att köpa 
en egen lägenhet. I Kopparstaden byggdes 
flera större bostadsområden under den här 
perioden, säger Göran Rogström, tidigare 
förvaltningschef på Kopparstaden.

273 lägenheter byggdes på Kopparvägen i 
Nedre Norslund 1966–1968.

– Jag var sex år när vi flyttade in där när 
det var nybyggt 1967. Det var nytt och fräscht 
och många barnfamiljer flyttade in i området. 

Vi barn lekte i glasullsisoleringen i skogen 
minns jag.  De hade en stor lagringsplats där 
som skulle användas i byggnation-en, säger 
Kenneth Ahlström som numera är Energi- 
och Miljöchef på Kopparstaden.

 
Herrhagen och Bojsenburg växer fram
1970 påbörjades byggnationen av Herrhagen 
med 600 nya lägenheter. De karaktäristiska 
alphusen i Herrhagen ritades av arkitekten 

Jack Hanson som även ligger bakom 
Kopparstadens hus på Järnet, polishuset i 
Falun och Lugnets sporthall. I Herrhagen 
fanns cykelgarage, en ny serviceverkstad 
för personalen och konstverket Gapet, en 
skulptur i form av en grön krokodil, skapad 
av Falukonstnären Jörg Jeschke.

1972 startades det största byggnadspro-
jektet i Kopparstadens historia i Bojsenburg. 
När det var färdigt 1977 var 1 000 lägen- 

heter producerade i 23 kvarter. Husen är 
byggda i betong med träfasader och har tre 
till fyra våningar.

Personalstyrkan utökades
Under 70-talet hade lägenheterna utvecklats. 
De hade moderna kök och ventilation, 
tidigare var det bara självdrag som gällde.

När bostäderna blev fler utökades också 
personalstyrkan på Kopparstaden och nya 

förvaltningsområden bildades. Det fanns 
stora bygg-, snickeri- och måleriavdelningar 
på Kopparstaden.

– Vi lagade allt mellan himmel och jord. 
Det fanns inte underhållsplaner på samma 
sätt som idag, det vill säga att man gör 
renoveringar efter ett visst intervall, utan det 
var mer så att vi lagade något när det gick 
sönder. På den tiden fick fastighetsskötarna 
också göra mer av allt, idag är det mer 

HÄNDELSER I 
KOPPARSTADEN

1960-tal
1964 installeras elportlås vid Linnéplan 
och Kungsljuset.

1966–1968 byggs 273 lägenheter på 
Kopparvägen i Nedre Norslund.

1967 slås stiftelsen Vikahem, Stora 
Kopparbergs sockens fastighets AB  
ihop med Stiftelsen Kopparstaden i  
ett gemensamt fastighetsbolag.

1970-tal
1969–1970 byggs 131 lägenheter i 
Grycksbo och 1968–1970 byggs 117 
lägenheter i Kransen, Falun.

1970 påbörjas byggnationen i Herr- 
hagen. Arkitekten heter Jack Hanson.

1971 startar den organiserade fritids-
verksamheten i hyresgästernas regi. 
För kostnaderna stod och står än i dag 
Kopparstaden.

1972 börjar man bygga Kopparstadens 
lägenheter i Bojsenburg.

1973 invigs skulpturen Gapet av Jörg 
Jeschke i Herrhagen.

1980-tal
1981 kostar fastighetsunderhållet 
nästan 12 miljoner.

1981 börjar villaägare i Slätta ställa 
skadeståndskrav mot Kopparstaden på 
grund av mögelangripna radhus i Slätta.

1988 byggs totalt 125 nya hyresrätter på 
Kvarnbergsvägen och Källviksvägen. 

>

1972 påbörjades det största byggnadsprojektet  
i Kopparstadens historia, Bojsenburg. 1977 var de 
1 000 lägenheterna klara. Denna bild är från 1979. 

Totalt byggdes 600 lägen-
heter i Herrhagen. Detta 
är en bild från 1979. 

Herrhagen och 
skulpturen Gapet 
2022. Arkitekten 
bakom området 
heter Jack Hanson 
och Jörg Jeschke har 
gjort skulpturen. 

Det var nytt och fräscht 
och många barnfamiljer 
flyttade in i området.

Under 60- och 70-talen växer 
många av Kopparstadens 
bostadsområden fram. Här 
syns Herrhagen och skulpturen 
Gapet 1973. 
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specialiserat vem som gör vad och man tar in 
hjälp av underentreprenörer, berättar Göran 
Rogström.

Under slutet av 70-talet utökade Koppar- 
staden bostadsbeståndet med radhus i Slätta, 
men där uppstod problem. Husen i etapp 
4 och 5 fick problem med mögel. Orsaken 
var att man hade fått dispens att ta bort 
dräneringen runt husen, vilket gjorde att 
betongplattorna blev fuktiga och det började 
rinna in vatten i husen. Det skrevs mängder 
av artiklar om byggfusket och husägare 
ställde skadeståndskrav. Det var långa tvister 
om detta och under 1983/1984 köpte Koppar- 
staden tillbaka mögelhusen i etapp 4 och 
etapp 5.

Kopparstaden dränerade om marken och 
1984 omvandlades Slätta 4 till bostadsrätter.

800 tomma lägenheter
Under början av 90-talet ökade arbetslösheten 
i Sverige och det blev en ekonomisk kris i 
landet, något som även påverkade Falun och 
Kopparstaden.

 – Det gjorde att efterfrågan på bostäder 
minskade. 1989 hade vi sju tomma lägenheter, 
1998 stod vi med 800 tomma lägenheter. 
Det var en dyster tid. Jag minns att vi satte 
upp lampor och gardiner i fönstren för att 
det inte skulle se så tomt ut. Vi fick också 
turas om att spola i brunnarna i tomma 
lägenheter, enligt ett visst schema för att 
det inte skulle lukta unket, säger Kenneth 
Ahlström.

– Men en del av lägenheterna kunde vi 
erbjuda till flyktingar från Bosnien, säger 
Kenneth Ahlström.

Fokus på milljömässig hållbarhet
Den ekonomiska krisen innebar också att 
man var tvungen att säga upp personal inom 
Kopparstaden och måleriavdelningen fick 
stänga igen. Från 1995 och tio år framåt 
byggdes inga nya lägenheter i Kopparstaden.

Först 2005 vände det och efterfrågan 
på bostäder började öka igen. Då byggdes 
kvarteret Gullvivan med 62 lägenheter i 
Britsarvet. Under den här tiden blev fokus på 
miljömässig hållbarhet starkare (läs mer om 
Kopparstadens utveckling av hållbarhet på 
sid 14). Ett exempel på det är Hyttkammaren 
som byggdes i centrum 2008. 

– Huset är byggt i en trästomme och 
värms till stor del upp av fjärrvärmens 
returvärme. Hyresgästerna debiteras sin 
faktiska elanvändning utan någon fast 

avgift, berättar Kenneth Ahlström.
2015 byggdes 115 lägenheter på Glimmer-

stigen på Galgberget.
– Jag minns när jag åkte upp dit 2013.  

Jag gick in i skogen och såg vattenspegeln 
från Runn och tänkte att det här är en 
fantastisk plats att bygga bostäder på. Vilket 
läge, säger Leif Kajblad som tidigare var 
bygg- och utvecklingschef på Kopparstaden.

Öppna planlösningar
Under åren har planlösningen i bostäderna 
förändrats. En öppen planlösning mellan 
vardagsrum och kök blev populärt i slutet 
av 90-talet och har varit dominerande även 
i Kopparstadens nyproduktioner sedan dess. 
Det byggs också högre hus idag.

– En annan trend är att vi bygger lite 
mindre lägenheter, de är mer yteffektiva idag 
i stället. Sedan är husen mer energisnåla idag 
och vi sparar mycket energi på att de flesta 
bostäder värms upp med fjärrvärme numera, 
säger Kenneth Ahlström.

En annan skillnad att bygga nya bostäder 
idag mot förr är att processerna är längre 
innan byggnationen påbörjas.

– Det är mer att ta hänsyn till, det kan 

ta upp till tio år att få en detaljplan färdig. 
Det är många intressenter som ska tycka 
till. Det kan handla om allt från markkrav, 
arkeologiska utgrävningar som ska göras till 
brandskyddskrav, berättar Leif Kajblad.

Stor efterfrågan på bostäder igen
Digitaliseringen och datoriseringen är något 
annat som förändrat arbetet på Koppar- 
staden. Under 80-talet fick man den första 
stationära datorn, tidigare hade man skrivit 
det mesta på skrivmaskin eller för hand.

Nu har många processer blivit mycket 
smidigare. Numera kan man exempelvis 
hålla koll på uppvärmningen av lägen-
heterna via en dator för att hålla en jämn 
inomhustemperatur i bostäderna.

Idag är efterfrågan på bostäder stor  
igen och Kopparstaden jobbar ständigt  
med att skapa hem till Faluborna.  
Se de senaste byggprojekten på sid 18! 
Kopparstaden har idag i genomsnitt  
50 sökande per lägenhet. 

1990-tal
1992 66 nya hyresrätter på Silverstigen 
på Galgberget blir verklighet. 

1997 800 lägenheter i Kopparstaden 
står tomma. 

2000-tal
2005 byggs kvarteret Gullvivan med 62 
lägenheter i Britsarvet.

2009 Kopparstaden ansluter sig till 
Skåneinitiativet som innebär att allmän-
nyttiga företag ska spara 20 procent 
energi och man lyckas med uppdraget!

2009 Kopparstaden köper två vind-
kraftverk som producerar nio miljoner 
kWh el varje år.

2010-tal
2011 Kopparstaden får sin första 
kvinnliga vd.

2012 Två områden med passivhus byggs, 
Vitsippan i centrum och Argentum på 
Galgberget.

2015 byggs 115 lägenheter på 
Glimmerstigen på Galgberget.

2019 byggs det nya studentboendet 
Student 27 med 40 nya lägenheter på 
Jungfruvägen. 

2019 invigs den nya spontanidrotts-
arenan NenoCourt i Nedre Norslund. 

2020-tal
2020 byggs Teatern, 87 nya lägenheter  
i centrala Falun. 

Hyttkammaren 
producerades 
2008 och är byggt 
med trästomme. 

Kenneth Ahlström flyttade in i Nedre Norslund 
1967 när det var nybyggt. Han minns att det var 
många barnfamiljer som flyttade in samtidigt.  
Den gamla bilden är tagen år 1975. 2022 poserar 
han utanför sitt gamla hus, hojen har han kvar 
och nu jobbar han även som Energi-och Miljöchef 
på Kopparstaden.

2015 byggdes 
115 lägenheter på 
Glimmerstigen, 
Galgberget.

Bojsenburg 1995.

Under en period hade Kopparstaden 
egna målare anställda. Denna bild är 
tagen i Bojsenburg 1995. 

Jag tänkte att det här 
är en fantastisk plats 
att bygga bostäder på.

Datorerna har förenklat många arbetsuppgifter på 
Kopparstaden. Redan under 80-talet investerade 
Kopparstaden i datorer. Här syns vd Pär Nyberg vid 
sin dator i början av 90-talet. Efterfrågan minskade på bostäder 

under 90-talet och många lägen-
heter i Kopparstaden stod tomma. 

Det skrevs mängder av artiklar om 
mögelskandalen i Slätta under 80-talet. 
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Med hållbarhet i fokus
I Kopparstaden har ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet alltid varit i fokus, 
även om det inte har varit lika uttalat som det är idag.
 – Redan 1947 kom ingenjör Knut von Post från Gävle till styrelsen för att 
demonstrera ett system för mätning av värmeförbrukningen i Främby. Styrelsen 
valde att köpa in systemet för 6 000 kronor. Det blev startskottet för att optimera 
energiförbrukningen i våra bostäder, berättar Susanna Karlevill, vd på Kopparstaden.

K opparstaden jobbar med den 
ekologiska hållbarheten på olika 
sätt för att minska verksamhetens 

miljöpåverkan. Det handlar om allt från 
uppvärmning och vattenförbrukning till att 
bygga långsiktiga hållbara boenden. 

– Vi arbetar för att minska Kopparstadens, 
hyresgästernas och leverantörernas miljö-
påverkan, säger Susanna Karlevill, vd på 
Kopparstaden.

Under 90-talet när många lägenheter 

stod tomma behövde Kopparstaden minska 
kostnaderna. Ett sätt var att få bättre koll 
på energiförbrukningen i Kopparstadens 
bostäder och en energicontroller anställdes 
för att jobba med den frågan.

– Vi insåg att det var dyrt och även 
miljömässigt dåligt att elda med olja. Från 
mitten av 80-talet har vi successivt install-
erat fjärrvärme i våra bostäder. Under 2011 
stängdes de sista två oljepannorna av. Det 
här är något som har sparat både energi och 

pengar, berättar Kenneth Ahlström, Energi-
och Miljöchef på Kopparstaden.

Mål att spara 30 procent energi
Förr i tiden reglerade en maskinist olje- 
pannan manuellt när man ville ha det kall-
lare eller varmare i bostäderna, idag regleras 
värmen automatiskt.

– Vi reglerar inomhusklimatet digitalt. 
Det är väldigt smidigt, både för att få en 
jämn temperatur i lägenheterna, men också 

för att få en bättre koll på uppvärmningen, 
säger Kenneth Ahlström

Kopparstaden har ett mål att spara 30 
procent energi från 2007 till 2030.

– Det är ett minst sagt ett utmanande 
mål och gör att vi hela tiden måste hitta 
nya lösningar. Men vi är på god väg. Vi 
har sparat mycket energi på att byta ut 
utomhusbelysningen till LED-lampor och i 
vissa bostäder har vi individuell varmvatten-
mätning, vilken innebär att hyresgästerna 
bara betalar för det varmvatten de förbrukar, 
något som får fler att minska på varmvattnet, 
berättar Kenneth Ahlström.

Egna vindkraftverk
2009 köpte Kopparstaden två vindkraftverk 
och idag producerar Kopparstaden mer el än 
man förbrukar i byggnaderna.

– Den största miljöpåverkan idag kommer 
inte av att värma upp husen som det var 
tidigare, idag står byggfasen för en stor del 

av miljöbelastningen under en livscykel, 
därför har även byggprocessen hamnat i 
fokus för miljöarbetet, säger Kenneth.

Det spelar stor roll för klimatet vilket 
byggmaterial som används när man 
bygger nytt. Kopparstaden har en före-
tagsdoktorand som forskar om att bygga 
hållbart. Exempelvis fördjupar han sig i 
Kopparstadens kommande byggprojekt, 
Furiren i Surbrunnshagen, där sex av husen 
ska byggas i korslimmat trä och ett hus i 
betong. Han kommer bland annat att göra 
jämförelser mellan de två husen för att se hur 
stora utsläpp av koldioxid olika material ger.

Kopparstaden anordnar också miljödagar, 
sorteringsdagar och klädinsamlingar för att 
inspirera hyresgästerna att minska påverkan 
på miljön. 

Social hållbarhet
För Kopparstaden innebär social hållbarhet 
att värna om människor, sätta fokus på 
inkludering, trygghet och barnens boende-
miljö. Att på olika sätt bidra till det goda 
samhället har alltid varit ett signum för 
allmännyttan.

– Vårt uppdrag har alltid varit något mer 
än att ”bara” bygga och förvalta bostäder.  
I början när Kopparstaden bildades var det 
socialt ansvarstagande att säkra god hygien 
och hälsa hos de boende. Idag handlar det 
om att få ungdomar att röra på sig, skapa 
mötesplatser för att lära känna grannarna 
och skapa trygga ute- och innemiljöer, säger 
Susanna Karlevill.

Det sociala ansvaret ligger också i 
Kopparstadens grunduppdrag, att förmedla 
bra bostäder till alla, oavsett inkomst, ur-
sprung, ålder och hushållstyp. Kopparstaden 
ska erbjuda ett brett utbud av bostäder i 
olika geografiska lägen i olika prisklasser.

– Vi följer kontinuerligt hur våra områden 
mår, för att agera om något område är på 
väg att utvecklas åt fel håll. Att alla hyres-
gäster känner sig trygga är helt centralt. Vi 
kallar konceptet för Väl fungerande, säger 
Susanna.

Bostadsplanerandet handlar också om att 
bygga boenden för livets olika skeenden.

– Därför bygger vi bostäder som passar 
studenter, unga som flyttar till sitt första 
egna hem, familjer och seniorlivet.

En annan del av den sociala hållbarheten 
är boinflytandet, som har funnits i Koppar-
staden under en lång tid och innebär att 
hyresgästerna får vara med och forma sitt 
boende. Det kan handla om allt från att 
påverka vad som finns i utemiljöerna till  
att vara med och förbättra Kopparstaden  
i hyresgästenkäter. 

 
Ekonomisk hållbarhet
Den ekonomiska hållbarheten innebär att 
säkra den långsiktiga ekonomiska tillväxten 
för Kopparstaden, utan att det medför 
negativa konsekvenser för den ekologiska 
eller sociala hållbarheten.

–  Självklart måste ekologiska och sociala 
insatser få kosta pengar, men inte så att 
Kopparstadens långsiktiga framtid äventy-
ras, säger Susanna Karlevill. 

2011 kom en lag om att det kommunala 
bostadsföretaget ska verka under samma för-
utsättningar som de privata bostadsföretagen. 
I korthet innebär lagen att allmännyttiga 
bostadsbolag ska ta samhällsansvar främst 
inom miljö och socialt arbete, samtidigt som 
verksamheten ska bedrivas enligt affärsmäs-
siga principer och utgå från vad som är 
långsiktigt bäst för bolaget.

– Relationen till ägaren ska vara affärs-
mässig och kommunen ska ställa marknads-
mässiga avkastningskrav på Kopparstaden. 
Kommunen får inte kräva att bolaget ska 
vidta åtgärder som inte är lönsamma. Det är 
viktigt att vi hela tiden säkrar att vi använder 
hyresgästens pengar på bästa sätt. Vi brukar 
prata om bästa utfall för varje satsad krona.

Hållbarhetsarbetet på Kopparstaden 
utvecklas hela tiden.

– Vår vision är att alla ska vilja bo hos oss 
även om 75 år och vår målbild är att vi ska 
vara kända i hela Sverige för vårt hållbarhets-
arbete. Vi har kommit en bra bit på resan 
och jag brukar säga att vi ska vara stolta men 
inte nöjda, för det finns mycket kvar att 
göra, säger Susanna Karlevill. 

Vår sociala hållbarhet innebär att 
värna om människor, sätta fokus på 
inkludering, trygghet och barnens 
boendemiljö.

VVS-montören Erik Naucler anställdes på 
Kopparstaden under slutet av 60-talet. 
Då sköttes arbetet mer manuellt än idag.

”Att satsa på fjärrvärme sparar 
Kopparstaden mycket energi på” säger 
Kenneth Ahström på Kopparstaden. 
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”Minimeringsmästarna  har förändrat vårt liv”
Har du koll på hur mycket skräp du slänger varje dag? Lina Molander 
och hennes familj anmälde sig till Minimeringsmästarna, en tävling 
där hushåll utmanar varandra i att minska avfallet.
 – Vi har lärt oss massor, med små förändringar i vardagen kan 
man minska sitt klimatavtryck rejält, säger Lina. 

F amiljen Molander bor i en av Koppar- 
stadens lägenheter i Bojsenburg. 
Familjen består av Lina, Wagner, 

barnen Damian, tolv år, Cauan, sex år, 
Maya, fyra år och hunden Chapa. Lina och 
hennes man har funderat på hur de kan leva 
mer hållbart.

– Vi vet att vi är stora miljöbovar eftersom 
vi åker till Wagners hemland Brasilien en 
gång om året och vi har länge känt att vi vill 
kompensera för det. När vi såg en annons 

om Minimeringsmästarna i sociala medier, 
tänkte vi att det här är en perfekt utmaning 
för oss, berättar Lina.

Minimeringsmästarna är en nationell 
tävling, där hushåll i hela Sverige tävlar mot 
varandra i att minska avfallsmängderna. 
Familjen Molander är en av sju hushåll som 
tävlar i Falun.

– Deltagarnas uppgift är inte bara att 
förändra sitt beteende utan en stor del av 
tävlandet går ut på att inspirera andra att 

hänga på. Att reflektera och sprida kunskap 
om hur vi ska hushålla och förlänga livet på 
de saker som vi har, berättar Cajsa Hagberg 
på Falu Energi & Vatten som håller i 
tävlingen i Falun.

Fem temakvällar
Under ett års tid deltar de tävlande i fem 
tematräffar som anordnas av Falu Energi & 
Vatten. På träffarna får hushållen tips, inspi-
ration och möjlighet att utbyta erfarenheter 

med de andra deltagarna i Falun. Sedan får 
de olika utmaningar som ska genomföras till 
nästa träff.

– På andra tematräffen pratade vi om 
matsvinn och efteråt fick vi i uppgift att väga 
allt vårt matavfall. Jag fick en chock över 
hur mycket vi slänger! Nu har vi lärt oss att 
tänka till mer. Vi tar tillvara på resterna nu. 
Pasta som blev över från den ena dagen kan 
bli en makaronigratäng den andra dagen. 
Några tortillabröd som blivit över kan man 
lätt göra en wrap av utifrån det man har i 
kylskåpet. Det här får oss också att kompo-
nera nya rätter, säger Lina.

Bokashikompost
Familjen har också köpt en bokashikompost 
som ger dem fin jord att så i. De har även 
börjat tänka efter mer innan de köper saker.

– Man kanske inte behöver köpa fyra 

inplastade hamburgare, då är det mycket 
bättre att hitta en lokal bonde att köpa 
köttet av. Vi tittar också på vad vi köper för 
schampo, något som kan innehålla mycket 
gifter. Det är bra att hålla koll på märkningar 
som tar hänsyn till miljön, säger Lina.

Barnen i familjen är också involverade 
tävlingen.

– De har varit med på tematräffarna och 
för dem är det självklart att vara med på den 
här resan. Häromdagen gick ett gosedjur 
sönder och i stället för att köpa ett nytt 
pratade vi om att vi kan laga det och när 
det är dags för kalas går vi gärna 
på loppis och hittar fina 
leksaker. Man måste inte 
köpa nytt hela tiden, det 
finns ett stort värde i att 
återbruka, säger Lina. 

Linas bästa  
tips för den som  
vill minska sitt 
klimatavtryck
 ●  Ordna en restfest! Använd dina mat-
rester för att komponera nya maträtter.

 ●  Om något gått sönder, försök hellre 
laga det än att slänga.

 ●  Handla gärna presenter på loppis.

 ●  Om du har barn, involvera dem och sätt 
gärna upp ett mål. Linas familj ska åka 
till Furuvik när de pantat tillräckligt 
många burkar som de hittat utomhus.

 ●  Titta efter varor som tar hänsyn  
till miljön.

 ●  Köp gärna lokalproducerade varor. 
Du kanske kan köpa svenska äpplen i 
stället för bananer från Brasilien?

MINIMERINGS-
MÄSTARNA
Den nationella tävlingen drivs av Göteborgs-
regionen med stöd från Avfall Sverige. 
I Dalarna är det elva kommuner som medver-
kar. I Falun arrangeras tävlingen av Falu Energi 
& Vatten. De anordnar fem tematräffar för 
deltagarna om hållbar konsumtion, matsvinn, 
farligt avfall, delande och  textilier. I ett års tid 
får deltagare inspireras till hur man kan leva 
mer hållbart och samtidigt tävla mot andra 
hushåll.

Du kan bli en digital 
minimeringsmästare!  

Läs mer på www.fev.se/
minimeringsmastarna
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Familjen Molander i Bojsenburg är med i 
tävlingen Minimeringsmästarna som går ut 
på att minska klimatavtrycket på olika sätt.

Att planera bättre och 
äta mer rester är ett sätt 
att minska matsvinnet. 

Hela familjen är enga-
gerad i att leva mer 
hållbart. På bilden syns 
Lina med dottern Maya.

Pasta som blev 
över från den ena 
dagen kan bli en 
makaronigratäng 
den andra dagen.

Cajsa 
Hagberg, 

Falu Energi & 
Vatten.
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BOENDEN MED 
PLATS FÖR LIVET
varje år bygger kopparstaden runt 70 
nya lägenheter för att bidra till ett växande 
Falun. I byggprocessen behöver vi tänka i 
flera generationer framåt och ta höjd för att 
fastigheterna ska kunna stå i minst 100 år. 

Vi tar hänsyn till människors levnadsvanor, 
infrastruktur och ny teknik inom hållbart 
byggande. Här är några av våra kommande 
byggprojekt. 

24 hållbara hyresrätter i Sundborn
De faluröda tvåvåningshusen i hjärtat av Sundborn kommer att vara klara för 
inflyttning försommaren 2023, om allt går enligt plan. Bostäderna är byggda helt  
i trä och värms upp med ett lokalt fjärrvärmeverk med låg klimatpåverkan. Tidigare 
fanns bara värmepump eller direktverkande el som alternativ för uppvärmning i 
Sundborn, men ett samarbete mellan Kopparstaden, Falu kommun och Falu Energi 
& Vatten har lett till ett nytt fjärrvärmenät i området. 

En bostadsidyll  
tar form i 
Surbrunnshagen
Surbrunnshagen är ett nytt bostads- 
område med en bubblande historia, här 
låg nämligen Sveriges första hälsobrunn. 
Området ligger mellan övre Norslund och 
Majoren köpcentrum och kommer ha en 
varierande arkitektur. Här byggs totalt 
600 bostäder i olika former av olika 
aktörer. Kopparstaden planerar flera 
bostadsprojekt här ( läs mer nedan) och 
skapar dessutom vackra naturområden, 
infrastruktur och två lekparker i området 
i samarbete med Falu Kommun.78 hyresrätter med 

suveränt läge i Kungsgården
 De ljusa lägenheterna med öppen planlösning byggs i om-
rådet Surbrunnshagen och har nära både natur och stad. 
Lägenheterna i projektet Kungsgården som är tänkta att 
passa alla, från singlar till sambos och flerbarnsfamiljer, 
blir inflyttningsklara i juni 2022.

Klimatsmarta 
lägenheter i Furiren
Nu planerar Kopparstaden för etapp två i Surbrunns-
hagen som kommer att heta kvarteret Furiren, ett 
namn med gamla regementsanor. Det handlar om 
123 nya lägenheter, där merparten av husen ska bygg- 
as i korslimmat trä och med träullsisolering för att 
minska klimatpåverkan. Kopparstadens företags- 
doktorand kommer även att göra en forskningsstudie 
under byggprocessen med fokus på miljöpåverkan 
och hållbart byggande.

PLANERING FRAMÅT 
Kopparstaden tittar även på att bygga i Bjursås, förtäta i Bojsenburg och på andra 
platser i Falun för att fortsätta vara en attraktiv fastighetsvärd 75 år framåt i tiden.

Vill du veta mer? 
Är du intresserad av en lägenhet i Kopparstaden? Läs mer på kopparstaden.se

NY LEKPARK 
I HERRHAGEN
kopparstaden bygger en ny lekpark i  
Herrhagen, där det tidigare legat en liten 
lekplats. 

– Den nya lekparken ska uppmuntra till 
rörelse, lek och samvaro i en grön och vacker 
miljö, säger Ingrid Forssell, projektledare på 
Kopparstaden. 

Växterna i parken är valda med omsorg. De 
ska ge grönska under olika årstider, år efter år. 
De ska främja den biologiska mångfalden, vara 
giftfria och även vara tåliga och motstånds-
kraftiga mot sjukdomar och skadedjur. 

Stor vikt har också lagts vid utformning av 
belysningen i lekparken. Den ska framhäva 
grönskan och vara funktionell för trygghet och 
säkerhet vid vistelse i parken utan att störa 
omgivande bostäder. Armaturerna är energi- 
effektiva av LED-typ och belysningen styrs efter 
behov. Parken har ett djungeltema som knyter 
an till områdets ”maskot” sedan länge: Kroko-
dilen. Lekparken som planeras bli klar i sommar 
ligger i bostadsområdet Herrhagen mellan 
Herrhagsvägen 27, 31 och 35 och den gång-  
och cykelväg som går rakt igenom området.

VAR MED 
OCH FIRA 
KOPPARSTADEN 
75 ÅR
Under 2022 kommer Kopparstaden fira 
75-årsjubileet på olika sätt. Vi lottar 
bland annat ut gratis hyror och anordnar 
en jubileumsfest för våra hyresgäster  
på Magasinet den 8 oktober! 

Läs mer på  
kopparstaden.se

Tävling
för barn och unga HUR BOR VI OM 75 ÅR?

Kopparstaden bjuder in alla barn i Falun mellan 6–12 år  
att låta fantasin flöda i en tävling om framtidens boende.

Så här deltar barnen i tävlingen
Bygg en modell som visar hur du 
tror att vi bor år 2097. Modellen 
bygger du av återbrukat material. 
Det kan handla om allt från gamla 
tidningspapper och äggkartonger till 
flingpaket. När bygget är klart tar 
du kort på modellen. Minst 4 bilder 

(framifrån, från vänster och höger 
sida samt ovanifrån).

Skicka in dina bilder av modellen, 
dina kontaktuppgifter, samt en kort 
beskrivning hur du tänkt. Skicka till: 
tavling@kopparstaden.se eller adress 
Kopparstaden AB, Box 1985, 791 91 
Falun. Märk kuvertet ”Tävling”.  

Storleken på modellen ska max vara 
50 cm lång, 40 cm bred och 40 cm 
hög. Du kan antingen tävla enskilt 
eller i en grupp med flera barn. Täv-
lingen pågår fram till 7 augusti. Fina-
listerna presenteras på vernissage på 
Kulturhuset tio14 den 3 september. 
Fina priser delas ut till vinnarna. 

Läs mer om tävlingen på kopparstaden.se

VAR MED OCH ÖKA 
VALDELTAGANDET!
bor du i bojsenburg, Nedre Norslund eller 
Herrhagen? Brinner du för demokrati? Är du inte 
medlem i ett parti? Då kan du bli valambassadör i 
ditt bostadsområde för att prata med medborgare 
om vikten av att gå och rösta. Du informerar om hur 
valet går till och hur man kan rösta på olika sätt. Du 
finns också på plats i en vallokal på valdagen 11 sep-
tember för att ge stöd för de som behöver. Självklart 
får du ersättning. Låter det intressant? Kontakta 
Emilia Otterstam, projektledare på Falu kommun: 
emilia.otterstam@falun.se

FAMILJEDAG MED 
SJÖRÄDDNINGEN 12 JUNI

Den 12 juni anordnar Sjöräddningen en 
familjedag på Främby udde klockan 11–14. 

Syftet är bland annat att introducera 
barnfamiljer till sjöns fantastiska möjlig- 

heter och att utbilda sjöräddare! 
Mer information kommer i  

Kopparstadens sociala kanaler.
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Nästa nummer av BO. kommer i höst!

www.kopparstaden.se

http://www.kopparstaden.se
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