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Både mormor och Greta visste verkligen hur man skulle ta till
vara på allt och då menar jag verkligen allt! Det fanns ingen hejd
på uppfinningsrikedomen för alternativa användningsområden
för de saker de fick i sina ägor. Självklart användes tomma
mjölkförpackningar till förvaring av både kakor och äppelmos.
Ljusstumpar smältes ner till nya ljus i, ja just det, mjölkkartonger. Trasiga nylonstrumpbyxor tvinnades till snören att ha
runt paket. Alla former av presentpapper återanvändes förstås,
liksom garnstumpar som blev fantasifulla sockor, virkade
mormorsrutor eller användes till stoppning av trasiga
tröjor. Små plastpåsar tvättades och återanvändes och
kuvert med plastfönster från räkningar blev inköpslistor
och små meddelanden till nära och kära. Alla former av
burkar och förpackningar togs förstås till vara och kunde
bli plats för ett pussel, skruvar eller återanvända snören.
Sirapsflaskan var perfekt att ha saft i vid utflykterna.
Matsvinn var ett ord som systrarna inte kände till, för det
förekom aldrig. Gammal mjölk blev pannkakor, torrt bröd blev
ströbröd och ostskalkar kunde rivas till gratänger. Kaffesumpen
var bra för växterna och till och med äggskalen kastade mormor
ut i sjön eftersom hon läst att kalk var bra mot försurning. Som
sagt, det fanns ingen hejd på deras uppfinningsrikedom.
På 80- och 90-talet, när jag själv började bli vuxen, minns jag
att min mor, hennes systrar och jag tyckte att det hade gått för
långt. Vi köpte in nya moderna föremål såsom Tupperwareburkar för kakförvaring. I smyg slängde vi uttjänta plastpåsar
och nylonstrumpbyxesnören och försökte förklara för Astrid och
Greta att det var nya tider nu och att man inte måste spara på
allt. Jag kunde inför vänner och bekanta nästan göra mig rolig
på deras bekostnad!
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in mormor Astrid föddes 1908 och hennes syster
Greta 1910. När de var 40 år hade de varit med
om två världskrig! Jag tänker att det präglar nog
verkligen en generation och definitivt dessa två systrar.
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På omslaget
Sineke Ängsås har bott 60 år i Kopparstaden.
Kopparstaden
Box 1985, 791 19 Falun
Besöksadress: Bobutiken,
Stigaregatan 3 B vid Hälsingtorget
Tel. 023-458 00, kundcenter@kopparstaden.se

Idag, snart 20 år efter att systrarna lämnat jordelivet, känner jag
att jag är skyldig dem en stor varm kram samt en ursäkt. För
tänk hur rätt de levde sina liv – hur klimatsmarta de var och
vilket litet koldioxidavtryck de lämnade efter sig. Idag är de
mina hjältinnor och förebilder när det gäller klimatsmart leverne
och flera av deras tips och tricks försöker jag föra in i min och
min familjs vardag.
I det här numret av BO skriver vi om vikten av återvinning.
En nyfiken fråga – vad är dina bästa tips för att leva mer
klimatsmart?
VÄNLIGA HÄLSNINGAR

Susanna Karlevill, vd
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Susanna Karlevill
vd, Kopparstaden

Trasiga nylonstrumpbyxor
tvinnades till
snören att ha
runt paket.

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 och vår
ambition är att svara
inom 24 timmar.
Du hittar oss här:
www.facebook.com/
kopparstaden
På vårt Instagramkonto följer du oss in
bakom kulisserna.
Du hittar oss på:
www.instagram.com/
kopparstadenab

MODELLBYGGE

Små detaljrika modeller tar tid att bygga.
Men det är det som är tjusningen, tycker
deltagarna på Triangelgården.

Med känsla för detaljer
Varje tisdag samlas ett gäng entusiaster på Triangelgården
i nedre Norslund. De har ett gemensamt intresse –
modellbygge.
det är full koncentration när hyresgästerna träffas i Kopparstadens kvarterslokal Triangelgården i nedre Norslund.
– Jag har varit intresserad av att bygga
modeller sedan jag var liten pojke. Det är
något speciellt med att koncentrera sig på de
här detaljerna, säger Erik Lind, initiativtagare till ”Modellbyggarna”.
Man kan bygga allt från fartyg och
flygplan till figurer. De flesta av deltagarna på

Triangelgården bygger miniatyrer av bilar.
– Man utgår från en sats med färdiga
delar och en byggbeskrivning. Sedan är det
bara att sätta igång. Det är lite pillrigt, men
det är det som är tjusningen, säger Erik.
Bilarna lackas sedan i olika färger.
Deltagarna jobbar i sin egen takt, men har
stort utbyte av varandra och en gemensam
passion!

VILL DU VARA MED
OCH BYGGA MODELLER
PÅ TRIANGELGÅRDEN?
Både nybörjare och erfarna modellbyggare är välkomna. Kontakta Erik Lind
vid intresse: erik.lind59@gmail.com.
Det finns även fler aktiviteter i
Kopparstadens områden som görs på
hyresgästernas egna initiativ såsom en
systuga, boklya och ett snickeri! Kontakta
Kundcenter för mer information.

Erik Lind handmålar delar till
en miniatyrbil.
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TEATERN

Snart öppnar
Teatern!
Intresset har varit rekordstort för de 87 nyproducerade
hyresrätterna i Kvarteret Teatern.
– Det känns härligt att få gångavstånd till stan, säger Martin
Kaba och Avey Larsson som flyttar in i en av lägenheterna i februari.

M

artin och Avey har båda pluggat på högskolan
i Falun och kände att de ville stanna kvar här
efter studierna.
– Falun är en lagom stor stad. Här finns det mesta,
utan att det blir för stort, säger Martin.
Paret har tidigare bott tillsammans i Bojsenburg, men
var ute efter något nytt. De föll för Teaterns läge.
– Vi kommer få gångavstånd till restauranger, affärer
och bio. Det känns jättebra. Sedan är det en härlig känsla
att få flytta in i en nyproducerad lägenhet, som vi får
sätta vår egen prägel på.
En av Sveriges finaste teatrar
Kvarteret Teatern kallas inte så utan anledning. År
1825 byggdes en av Sveriges finaste teatrar här. Falu
teater var en påkostad byggnad med balkonger, gradänger och plats för 800 personer. Men när biograferna
gjorde sitt intåg i Sverige minskade intresset för teatern,
så också i Falun.
Den sista föreställningen spelades 1941, därefter

tjänade byggnaden som lagerlokal ett antal år innan den
slutligen revs år 1958. Men nu kommer alltså kvarteret
börja leva igen! Det blir 87 lägenheter från 1,5 rum till
4 rum och kök och i skrivandets stund finns bara några
få lediga lägenheter kvar.
Högt söktryck till lägenheterna
– Jag tror att känslan av att bo i en helt nybyggd lägenhet
mitt i stan kan vara den största faktorn till det höga
söktrycket, säger Ida Forsse på Kopparstaden.
I november hölls en informationsträff för Teaterns blivande hyresgäster, där de fick möjlighet att mingla med
sina blivande grannar och få svar på frågor kring deras
kommande hem – i en biosalong! Konferencier under
kvällen var Daniels Sven
Olsson i rollen som den
historiska teaterdirektören.
Teatern beräknas vara
färdig för inflyttning i
februari 2020.

FAKTA TEATERN
87 nyproducerade lägenheter från 1,5 rum till 4 rum och kök.
Kvarteret ligger längs Gruvgatan i centrala Falun, mellan Sturegatan och Engelbrektsgatan.
Huskropparna är utformade som en hästsko, med en stor innergård.
Alla lägenheter har uteplats eller balkong.
Namnet Teatern kommer från den teater som hade sin storhetstid här under 1800-talet.
Läs mer på kopparstaden.se
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TEATERN

Under plasten döljer sig Teatern,
ett stadsnära boende som beräknas
vara klart för inflytt i februari.

Det är en härlig känsla att få
flytta in i en nyproducerad
lägenhet, som vi får sätta
vår egen prägel på.

Martin och Avey längtar efter att
flytta in i nya lägenheten i Teatern.
De får ett extra rum och kommer
bo ett stenkast från centrum.
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BRANDSÄKERHET

Njut av ljusen!
– men glöm inte att blåsa ut dem!
December är här, en tid när vi gärna tänder glimmande ljus.
Under den här perioden ökar bränderna i hemmen. Men det
finns enkla knep att ta till för att undvika att det börjar brinna.
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BRANDSÄKERHET

U

nder december månad kommer
det tio gånger fler larm till
räddningstjänsten i Sverige än
i november, på grund av bränder som
uppstått av levande ljus.
– Lämna aldrig en brinnande låga utan
tillsyn. Det gäller även värmeljus, de kan
bli riktigt varma. Ta för vana att släcka
ljuset när du lämnar ett rum, säger Anders
Sörman på Räddningstjänsten Dala Mitt.
Du kan också se till att undvika dekorationer runt levande ljus som kan vara
brandfarliga, som
exempelvis mossa.
Den allra
vanligaste orsaken
till brand i våra hem
är matlagning.
– Man glömmer
något på spisen som
torrkokar. Ofta
handlar det om olja
Anders Sörman på
som hettats upp i en Räddningstjänsten
Dala Mitt.
kastrull som står på

TÄVLA

hög värme och lämnas där, säger Anders
Sörman.
Många tror att att man ska slänga vatten över brinnande olja, men det ska man
inte. Kväv i stället elden med en brandfilt
eller ett lock så att den inte sprider sig.
Ladda inte mobilen oövervakad
Andra brandorsaker kan vara elfel i
exempelvis diskmaskiner och laddare till
elcyklar eller mobiler.
– Tänk på att inte ladda telefonen
på natten eller när du inte är hemma.
Undvik också att ha teven på standby,
stäng istället av den ordentligt, säger
Anders Sörman.
Att ha en brandvarnare hemma är det
numera lag på. Men det man kanske
inte vet är att den behöver testas att den
fungerar med jämna mellanrum, minst
en gång per år.
Det är också bra att ha en brandfilt
hemma, som du kan kväva elden med.
Brandsläckare finns i trappuppgången

Så undviker du

BRAND

och vinn en brandfilt

i alla Kopparstadens hus, om olyckan
skulle vara framme.
Om det verkligen börjar brinna.
Hur ska man agera då?
– Den spontana reaktionen om man
känner att det luktar rök från trapphuset
är att springa ut och titta vad som hänt.
Men brinner det hos grannen och rök
fyller trapphuset, ska du stanna i din
lägenhet, hålla dörren stängd och ringa
112. Det kan räcka med att dra in tre
andetag av röken och sedan är man
medvetslös, säger Anders Sörman.
Brinner det i din lägenhet, stäng
dörren till bostaden och till det rum där
det brinner, så att elden inte får syre. Ta
dig ut så snabbt som möjligt.
– Risken är att man blir irrationell när
en sådan här sak händer. Därför kan det
vara bra att faktiskt tänka igenom innan –
hur ska jag prioritera om det skulle uppstå
en brand? Hur tar jag mig ut? Det är inte
fel att öva på det, säger Anders Sörman.

Släck ljusen när du lämnar ett rum.
Ha en brandfilt i köket.
Testa brandvarnaren minst en gång per år. Se till att alla i familjen
vet var brandsläckaren finns och hur den används.
Ladda inte mobilen eller andra elprylar när du inte har uppsikt.
Rök aldrig i sängen.

ge bort en brandsäker julklapp, till dig
själv eller någon du känner. Hitta på ett julklappsrim till en brandfilt och skicka in det till
tavling@kopparstaden.se senast 8 januari.
10 personer som skickat in rim belönas
med en varsin brandfilt. Vinsterna delas ut
i januari och blir en fin julklapp i efterskott,
en gå-bort-present eller en gåva till dig själv!

Ställ levande ljus i material som inte kan brinna.
Stäng av teven ordentligt, undvik standby-läge.
Lämna aldrig spisen påslagen utan uppsikt.
Håll sladdarna trasselfria. Sladdhärvor kan bli varma och orsaka brand.

SÅ TESTAR DU BRANDVARNAREN
Testa din brandvarnare genom att trycka på testknappen. Du
kan även prova att hålla en brinnande tändsticka under. Kontakta
Kopparstadens kundcenter om den inte fungerar, så bokas en
Bovärd in som kommer och byter ut den.

En brandfilt kväver elden snabbt och är enkel
att hantera. Den kan kväva eld i exempelvis
kläder, möbler, tv:n och på spisen. Förvara den
gärna i köket eller i närheten av en tv.
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MITT KVARTER

Det var verkligen en
härlig känsla att ha
sitt eget hem.

Sineke om
sina 60 år i
Kopparstaden
8
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MITT KVARTER

Även om livet kan vara tufft ibland, så är det aldrig kört. Det är Sineke
Ängsås fasta övertygelse. Det har alltid varit viktigt för henne att vara
en medmänniska och hennes positiva inställning har följt henne genom
livet, precis som hennes hyresvärd har gjort. Sineke har faktiskt bott i
åtta olika lägenheter hos Kopparstaden, i hela 60 år.

V

intersolen strålar genom vardagsrumsfönstret. Sineke Ängsås sätter
sig i den bekväma fåtöljen, med
ryggen mot balkongen eftersom solen bländar. Där utanför skymtar takåsarna i Falu
centrum. Härifrån har hon nära till i stort
sett allt hon behöver och hon trivs bra, både
med lägenheten och med hyresvärden. Så
bra att det har blivit 60 år hos Kopparstaden.
– Jag satt och tänkte igenom var vi har
bott under alla år. Tänk att det har hunnit
bli så länge, säger hon och skrattar.
År 1960 flyttade Sineke Ängsås in
i sin första egna lägenhet. Det var på
Manhemsvägen där lasarettet hyrde
personalbostäder. Där hade hon ett rum
med tvättställ, delat kök och badrum i
korridoren.
– Jag var 20 år då och färdig barnsköterska,
liksom flera andra flickor i korridoren. I huset

bodde sjuksköterskor, biträden och barnsköterskor. Vi var ofta bjudna till regementet
på dans och vi hade en väldigt fin gemenskap
i huset. Även om vi fick tvätta för hand i
badkaret så minns jag att det verkligen var
en härlig känsla att ha sitt eget hem.
Flyttade in 1964
När Sineke träffade sin blivande man, flyttade de ihop i en lägenhet på Seminariegatan
med 1,5 rum och kök. Det var 1964.
– Det var inte stort, men vi trivdes med
det. Vi var ju vana att bo trångt och huset
hade tvättstuga i källaren, det var en riktig
lyx, berättar hon.
Året därpå föddes deras första barn.
Sineke var mån om att kunna vara hemma
med sonen. Så istället för att lämna honom
på daghem var hon med honom på dagarna
och jobbade nätter och helger.

Hemma hos Sineke
finns många böcker.
Här finns också plats
för hennes eget
skrivande.

– Jag jobbade på lasarettet med prematurer
och sjuka barn upp till ett år. Min man var ju
hemma på kvällarna och helgerna så att jag
kunde sova lite före och efter jobbet. Det var
inga konstigheter. Jag tror man värderade livet
annorlunda på den tiden. Att ha en massa
tid för sig själv var inget man förväntade sig,
säger hon med självklarhet i rösten.
Delade på andelstvättstuga
1967 flyttade familjen till Kvarnberget.
Det fanns ingen tvättstuga i huset, men en
andelstvättstuga fanns högst upp i backen.
– Dit gick vi med både barn och tvätt i
vagnen. Vi hade en väldigt trevlig vaktmästare som ibland hjälpte oss mammor uppför
backen. Vi var flera hemarbetande mammor
i området som ofta träffades i parken om
dagarna och hjälptes åt med varandras barn,
berättar Sineke.
#03-2019 BO.
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MITT KVARTER

Det finns fortfarande så mycket
att glädjas åt i livet och jag är
tacksam att få vara med.

Mycket har förändrats med sättet att
bo på 60 år. Men Sineke Ängsås trivs
fortfarande bra hos Kopparstaden.

>

I sin nuvarande lägenhet har hon inrett
trivsamt, med mycket värme och färger.
Hyllorna är fulla av böcker och på väggarna
hänger många tavlor och fotografier. På en
skänk står ett svartvitt foto av henne själv,
som ung flicka och ny i ett främmande land.
– Jag växte upp i Holland, men vi flyttade
hit efter krigets slut, 1946. Det var inte lätt
att komma till ett nytt land, med jobbiga
minnen och ett helt nytt språk, minns hon.
Engagerar sig och stöttar barn
Men den tuffa starten har Sineke vänt till en
styrka. Hon har engagerat sig mycket i att
stötta barn och föräldrar som har det tufft.
Hennes egen familj har tagit emot både
sommarbarn och varit avlastningsfamilj.
– Enkla rutiner, kärlek och trygghet,
det är viktigt för alla barn. Jag utbildade
mig till förskolelärare och har arbetat åt
Falu kommun i cirka 40 år. Det gör jag
fortfarande när de behöver personal. Jag har
aldrig ångrat mitt yrkesval, jag har gärna
arbetat med barn och föräldrar som har
särskilt behov av stöd. Det är lätt att säga att
man förstår, men jag tror att det är lättare att
förstå på riktigt om man själv har varit med i
den verkligheten, förklarar hon.
I takt med att familjens behov har förändrats har också lägenheterna gjort det. Hon
har bott både på Kvarnberget, Knoppen och
i centrum. Med två barn i familjen blev det
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större lägenheter och sedan färre rum igen
när barnen flyttade ut.
– Det är så enkelt med lägenhet och vi har
alltid haft bra kontakt med Kopparstaden.
Nu för tiden finns det fler regler för vad
man får göra i lägenheten eller inte, och
bovärdarna är inte lika nära längre eftersom
de har större områden att sköta. Men vi har
trivts väldigt bra hela tiden, säger hon.
2010 gick flytten till Björken, 2 rum och
kök med utsikt mot Korsnäsvägen. Det finns
tvättstugor på varje plan och Sineke har en
stor fin balkong. Sedan 1,5 år är hon änka
och saknaden är förstås stor, men hon är
aktiv och har kvar den positiva inställning
som hon haft med sig hela livet.
Gläds åt livet
– Jag gör mycket om dagarna. Jag går till
gymmet, jag går och lyssnar på musik, jag
träffar vänner och familj. Jag föreläser ibland
om mitt liv och mina erfarenheter, säger hon
och fortsätter.
– Det finns fortfarande så mycket att
glädjas åt i livet och jag är tacksam att få
vara med. Såklart har man svåra perioder
ibland, att bli ensam har till exempel varit
tufft. Men jag har mina barn med familjer
och många vänner här i stan. Jag tänker som
jag säger till ungdomarna: det är jobbigt
ibland, det betyder inte att det är kört. Det
är aldrig kört!

Från balkongen har Sineke
fin utsikt över centrum.
Från Björken är det nära
till allt hon behöver.

SINEKE ÄNGSÅS
Född: 1940.
Bor: Björken i Falu Centrum.
Gör: Arbetar på förskola, tränar, föreläser,
umgås med vänner och familj.
Bott hos Kopparstaden: 60 år och i åtta
olika lägenheter.

ANDRAHANDSUTHYRNING

Skärpta regler

för att hyra ut lägenheter i andra hand
Den 1 oktober 2019 infördes nya strängare regler mot otillåten andrahandsuthyrning.
Även reglerna kring lägenhetsbyten och handel med hyreskontrakt har blivit hårdare.
På Kopparstaden har de här reglerna gällt länge, men påföljderna har blivit strängare.
Här är reglerna du bör hålla koll på som hyresgäst.
Olovlig andrahandsuthyrning olagligt
Tidigare har man som hyresgäst haft
möjlighet att vidta rättelse, det vill säga att
sluta med andrahandsuthyrningen. Den
möjligheten finns inte längre, du måste ha
tillåtelse innan du börjar hyra ut. Sedan den
1 oktober 2019 är det brottsligt att hyra ut
sin lägenhet i andra hand utan hyresvärdens
samtycke, eller hyresnämndens tillstånd.
Om du hyr ut din lägenhet i andra hand
utan tillåtelse, riskerar du att omedelbart bli
av med ditt hyreskontrakt.
Ta inte för mycket betalt
Det är också mot lagen att ta ut en för hög
andrahandshyra. Du får inte ta ut en högre
hyra än vad du själv betalar. Om du hyr
ut din lägenhet fullt möblerad får du göra
ett tillägg om högst 15 procent. Om el,
bredband, tevekanaler eller liknande ingår

i hyran, få du bara ta betalt för dina egna
kostnader.
Du riskerar att förlora ditt hyreskontrakt
med omedelbar verkan om du tar ut en
för hög hyra. Att förmedla, sälja och köpa
hyreskontrakt är brottsligt och påföljden är
böter eller fängelse.
Inneboende i din bostad
Att ha någon inneboende hos dig kräver
inte hyresvärdens samtycke. Du måste dock
använda lägenheten som din fasta bostad,
för att det ska gälla som inneboendesituation. En inneboende som disponerar hälften
av lägenheten ska inte betala mer än hälften
av förstahandshyran.
Att byta lägenhet med någon
Det krävs alltid samtycke från hyresvärden
eller tillstånd från hyresnämnden för att du

ska få genomföra ett lägenhetsbyte. Både
den som vill överlåta sin lägenhet och den
som lägenheten överlåts till ska ha varit
bosatta i sina lägenheter under minst ett år.
Folkbokförd på rätt adress
Du måste vara folkbokförd där du bor.
Sedan den 1 juli 2018 är det brottsligt
att lämna oriktiga uppgifter eller att inte
anmäla ändrade folkbokföringsuppgifter
till Skatteverket när man flyttar. Straffet är
böter eller fängelse.

MER INFORMATION
Mer information om de nya reglerna
finns hos Sveriges Allmännytta,
www.sverigesallmannytta.se
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SOPSORTERING

Det spelar roll
hur du sorterar
Har det verkligen någon betydelse vilket kärl du slänger dina sopor i? Ja, både för
den ekologiska och ekonomiska hållbarheten. Att återanvända är inte i närheten
av att ha samma miljöpåverkan som att köpa nytt. Och när det väl är dags att
slänga en sak, se till att den hamnar rätt.

N

är man läser på lite förstår man att
det vi gör faktiskt har en stor påverkan på vår värld. Tillverkningen
av en enda mobiltelefon lämnar 85 kilo
skrot efter sig, en laptop så mycket som 1,2
ton. Vad vi gör hemma i lägenheten spelar
jättestor roll för helheten, förklarar Fredrik
Gedin, renhållningsansvarig Bovärdschef på
Kopparstaden.
Efter kol och olja är textil vår största
miljöbov.
– Textil är något som är väldigt enkelt att
både laga och köpa begagnat. Och måste det
slängas, se till att slänga det i textilinsamling
så att det kan återvinnas, säger Fredrik Gedin.
Han berättar att renhållningen på
områdena hela tiden får rapporter på hur
väl husens avfall sorteras och det har blivit

mycket bättre. Man har arbetat hårt med
förbättringar och fler är på gång, till exempel
är nya tydligare skyltar för sophusen på gång.
Men än är vi inte riktigt framme vid målet.
Rätt sortering ger mindre deponi
– Det allra mesta går att återvinna om man
bara sorterar det rätt. En PET-flaska kan
återanvändas åtta gånger innan den går till
förbränning. Om alla våra sopor sorterades
rätt skulle bara 0,7% av allt avfall bli ren
deponi, det vill säga sådant som inte går
att återvinna. Det målet ska vi kunna nå,
poängterar Fredrik.
Det händer ofta att renhållningspersonalen hittar både det ena och det andra i fel
kärl. Stekpannor i brännbart till exempel.
Då behöver det istället sorteras ut på

AVFALLSTRAPPAN

Fem smarta steg för att minska avfallet

AV FA L L S M I N I M E R A
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ÅT E R A N VÄ N D A

återvinningscentralen,
vilket innebär att hela
maskineriet behöver
köras ett extra varv.
Det kostar både tid och
massor av energi.
– De flesta av våra
områden har sophus
med brännbart, matFredrik Gedin, renavfall, glas och papper.
hållningsansvarig
Plastförpackningar och
Bovärdschef på
Kopparstaden.
pappersförpackningar
kan slängas på din
närmaste återvinningsstation. Istället för
att kosta energi kan avfallet göras om till ny
energi. Så sortera rätt.

På Kopparstaden följer vi avfallstrappan i alla avseenden.
Det innebär att det vi köper ska vara absolut nödvändigt
och det som är uttjänt ska antingen återanvändas eller
återvinnas. Det bör alla tänka på, även hemma.

ÅT E R V I N N A

ENERGIUTVINNA

DEPONERA

SOPSORTERING

FREDRIK TIPSAR

GÖR DIN EGEN
ÅTERVINNINGSSTATION
Gör en återvinningsstation i miniformat
hemma. Ha egna lådor, hinkar eller andra
typer av kärl för olika sorters avfall, exempelvis matavfall, plastförpackningar, papper,
metall och glas. Kanske under diskbänken
eller i något skåp. Då är det enkelt att sortera och bara att ta med till sophuset eller
återvinningsstationen, sorterat och klart.

VAR SLÄNGER DU VAD?
Återvinningscentralen
Här kan du lämna saker för återbruk, lämna
grovavfall eller farligt avfall, hushållsförpackningar, glas och tidningar. Här finns
också gratis matavfallspåsar och trattar för
matfett att hämta.

Efter kol och
olja är textil vår
största miljöbov.

Återvinningscentraler
Falun – Ingarvet, Skyfallsvägen 20
Bjursås – Savoyvägen 5-6
Svärdsjö – Borgärdesvägen 66

Återvinningsstationen
De finns vid naturliga samlingsplatser runt
om i kommunen, exempelvis utanför mataffärer. Här kan du lämna förpackningar av
glas, metall, plast, papper och tidningar. Du
kan söka efter din närmaste på Förpacknings- och tidningsinsamlingen, ftiab.se.

Soprum och miljöhus
I alla Kopparstadens områden finns en särskild plats för hushållssopor, där slänger du
matavfall och brännbart. Förpackningar och
annat som går att återvinna lämnar du istället på återvinningsstationen. Kopparstadens
hyresgäster kan också hämta matavfallspåsar i miljöhusen.

#03-2019 BO.

13

PÅ GÅNG HOS KOPPARSTADEN

KUL FÖR
ALLA BARN!
Pyssel, femkamp,
tipspromenad eller
kanske lekparkshäng?
Till Junis Falun är alla barn mellan 7 och 15
år välkomna. Junis anordnar flera aktiviteter
på Triangelgården för barn och detta kommer
fortsätta under 2020 så håll utkik efter
gällande program.
Mer information:
elisabeth@officetech.se eller www.junis.se

Kopparstaden
hjälper Riastugan
riastugan stöttar utsatta människor i
Falun med bland annat gratis frukost, lunch
till reducerat pris, ombyte av kläder, vila
och samkväm. Stugan som är mötesplatsen
i centrala Falun har renoverats och fått hjälp
av olika aktörer.
– Kopparstaden har som uppgift att bidra

till det goda samhället. I ett samarbete
med Ria har vi hjälpt till med renoveringen
för att bridra till människors välmående
och till organisationen som rent operativt
arbetar med den fina verksamheten, säger
Kopparstadens förvaltningschef Annika
Stålberg.

SLUTBLOSSAT!
1 juli 2019 började en ny tobakslag
gälla i sverige. Den innebär att
det har blivit förbjudet att röka i
många utomhusmiljöer, exempelvis
uteserveringar, idrottsanläggningar
och lekplatser, som allmänheten
har tillträde till.
För dig som hyresgäst hos oss på
Kopparstaden innebär detta att det
är rökförbud vid lekplatser, där andra
än bara boende i fastigheten har
tillträde. Det är också rökförbud vid
gemensamma entréer till lokaler där
allmänheten har tillträde.
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Våra nyproducerade hus är alltid
rökfria från start, men även i vårt
äldre bestånd finns hus eller trappuppgångar som är rökfria efter de
boendes önskemål.

VILL DU BO I ETT RÖKFRITT HUS?
Ansök om det genom att mejla
kundcenter@kopparstaden.se och ange
”rökfritt” i ämnesraden, samt berätta
vem du är och var du bor.

Julbak på
Triangelgården!

PÅ GÅNG HOS KOPPARSTADEN

NYA HYRAN
FÖR 2020

SUR BRUNNSHAGEN
DET LUGNA OMR ÅDET MED EN BUBBL ANDE HISTORIA

BYGGSTART FÖR SURBRUNNSHAGEN I VÅR
ett nytt bostadsområde växer fram mellan
övre Norslund och Majoren köpcentrum.
Här planeras både hyresrätter, bostadsrätter
och +55-boende. Det blir en blandning av
husmodeller och boendeformer i området, som
både har närhet till naturen, handelsområden

BOBUTIKEN INVIGD
Nu har Bobutiken flyttat in i sina nya
lokaler på Stigaregatan 3 B!
Lokalerna invigdes i början av november.
De nya lokalerna är mer kundvänliga, med
särskilda rum för kundmöten, där man kan
sitta mer avskilt.
I Bobutiken kan du få svar på allt från
frågor kring en ny bostad till funderingar
om ditt nuvarande boende. Välkommen in!

och Falu Lasarett. På grund av upphandling av
ny byggentreprenör har byggstarten skjutits
fram något. Men målet är nu att ta det första
spadtaget för Kopparstadens 78 hyresrätter
under våren 2020.

Glada medarbetare på
Kopparstaden
flyttar in i nya
lokaler.

ÖPPETTIDER JUL & NYÅR
19 december
Bobutiken 10:00–12:00
Telefon marknad 09:30–12:00
Telefon kundcenter 09:30–12:00
23 december
Bobutiken 10:00–12:00
Telefon marknad 09:30–12:00
Telefon kundcenter 09:30–12:00
24 december
Stängt

varje år höjs hyran på Kopparstaden och
det beror på att kostnader för el, värme, vatten och skötsel stiger. Hyresgästföreningen
och Kopparstaden skrev för ett år sedan
en tvåårig överenskommelse om den årliga
hyreshöjningen.
Hyran för bostads- och studentlägenheterna kommer från 1 januari 2020 att höjas
med 1,8 procent. Lokaler och förråd med
förhandlingsklausul höjs med 2 procent.
Parkeringsplatser, garage/carport och elbilsplatser höjs med 5–20 kr per plats och månad.

25 december
Stängt
26 december
Stängt
27 december
Bobutiken 10:00–17:00
Telefon kundcenter 09:30–16:00
lunch mellan 12:00–13:00

Under jul och nyår har Bobutiken, Kundcenter
och marknadsavdelningen avvikande öppettider.

30 december
Bobutiken 10:00–17:00
Telefon marknad 09:30–12:00
Telefon kundcenter 09:30–16:00
lunch mellan 12:00–13:00

2 januari
Bobutiken 10:00–17:00
Telefon marknad 09:30–12:00
Telefon kundcenter 09:30–16:00
lunch mellan 12:00–13:00

31 december
Stängt

3 januari
Bobutiken 10:00–17:00
Telefon kundcenter 09:30–16:00
lunch mellan 12:00–13:00

1 januari
Stängt

6 januari
Stängt

#03-2019 BO.
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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
NORSLUND
Smedjan Sture
NEDRE
NORSLUND
KVARNBERGET
Teatern

293

MOT GÄVLE

HÄLSINGGÅRDEN
HOSJÖ

Argentum

RUNN

FRÄMBY

MOT BORLÄNGE

Hosjögården
KORSNÄS

Glimmerstigen
GALGBERGET

+55
Bostadsområden
Kopparstaden har lägenheter för uthyrning
i alla rödmarkerad 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.

