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ett miljövänligt papper från Arctic Paper. 

   

MILJÖMÄRKT

På omslaget
Abdirahman Hassan, tre år bor 

med sin familj i en fyra i Norslund.   

Kopparstaden
Box 1985, 791 19 Falun

Besöksadress: Bobutiken,  
Stigaregatan 3 B vid Hälsingtorget

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

Susanna Karlevill  
vd, Kopparstaden

Vikten av att finnas som  
medmänniska för varandra

N är vi planerade årets första nummer av Bo var det i bör-
jan av februari och jag skrev en ledare som handlade 
om den stolthet vi på Kopparstaden känner över att ha 

fått 2019 års mångfaldspris av Styrelseakademin i Dalarna, samt 
vikten av att omfamna mångfalden och se att den berikar oss. 
Jag skrev också om att jag inte tror på att stänga samhällens och 
länders gränser och skapa kulturer av vi och dem.

Idag är sista dagen innan Bo ska in på tryck och som ni alla vet 
är vi i ett helt nytt världsläge som fåtalet av oss, om ens någon, 
har upplevt tidigare. 

Det känns som varje dag, eller snudd på varje timme, ger nyheter 
som förändrar vår världsbild. Saker jag planerade och gjorde 
för två veckor sedan är idag helt uteslutet och världen blir ur ett 
perspektiv mindre och mindre allteftersom verksamheter stänger 
igen. Vi är många som aldrig har upplevt något liknande och jag 
tror det är viktigare än någonsin att vi finns som medmänniskor 
för varandra. Att vi tar oss tid att lyssna och bara vara. Det är 
också viktigt med förståelse och tålamod. Allt blir inte perfekt just 
nu, men jag är helt övertygad om att vi alla gör så gott vi kan!

Mitt i allt detta känner jag hur privilegierad jag är som har lyxen 
att ha nära och kära runt omkring mig. När världen krymper 
blir familjen nästan allt! Det ska vara allas rättighet att ha någon 
att dela sina funderingar och oro med och jag får ont i hjärtat 
när jag tänker på alla som är helt ensamma och inte har någon. 
Vi har ingen siffra på hur många av våra hyresgäster som både 
befinner sig i riskgruppen, det vill säga sitter i självkarantän, och 
som är helt ensamma, men vi vet alla att de finns. Jag tycker 
det är extra viktigt att just de känner att Kopparstaden finns för 
dem. Just nu behöver vi tänka utanför våra vanliga ramar och 
se hur vi på bästa sätt kan stötta hyresgäster i självkarantän och 
utan skyddsnätet av familj, vänner eller bekanta, för alla ska ha 
någon. Tillsammans kommer vi att klara av det här också!

Jag skickar med en virtuell styrkekram till er alla och hoppas att 
ni ”trots allt” kan njuta av det underbara ljuset, värmande solen, 
fågelkvittret och vårblommorna!

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 och vår 
ambition är att svara 
inom 24 timmar. 

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

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

Du hittar oss även på 
www.linkedin.com/
company/koppar-
staden-ab
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Här är några saker som du som hyresgäst bör känna 
till när värmen och ljuset äntligen kommer hit. Vi på 
Kopparstaden önskar dig en skön vår och sommar!

SMARTA TIPS  
INFÖR VÅREN  
OCH SOMMAREN

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

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

HUSDJUR
Om du har katt måste du alltid hålla koll på den eller ha den kopplad. Om katten 
är lös kan den annars smyga in till dina grannar, kissa eller bajsa i sandlådan, på 
lekplatsen eller vid grannens uteplats. Hunden ska alltid hållas kopplad i tätbebyggt 
område och du plockar självklart upp bajset efter din hund. Se även till att hunden 
kissar på platser där dina grannar inte blir störda.

SKA DU HA KALAS?
Berätta för dina grannar om du 
ska ha fest och kom ihåg att det 
ska vara lugnt mellan klockan 
22:00–07:00 – även sommartid.

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

Vill du att din katt ska  
kunna vara på balkong/ 
uteplats? Fäst ett tunt  
nät med buntband i stolpar  
och staket (nät och buntband  
kan du köpa på närmaste  
byggvaruhus). Då undviker du skada på fasaden och det ser även trevligt 
ut utifrån. Vid en brand kan din balkong/uteplats vara din enda väg ut, 
så se alltid till att du snabbt och lätt kan komma ut den vägen!

TIPS! 

DIN CYKEL
Vi vill även påminna dig om att förvara 
din cykel på rätt ställe. Cyklar ställs  
i cykelstället, cykelrum eller i ditt  
eget förråd. Du ansvarar själv  
för att ta bort cyklar som  
du inte längre använder.

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

PARKERING

OM DU RÖKER 
För att göra balkongvistelsen lika trevlig för alla, ber vi dig som röker att visa respekt när det 
gäller rökning på balkongen. För andra kan det bli en riktig plåga. Det luktar och för dem 
som lider av allergier, astma eller andra luftvägsirritationer kan det få negativa hälsoeffekter. 
I våra rökfria hus får du bara röka på tillåten plats eller minst 25 meter bort från huset. 
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Ett kvarter fyllt av liv
När över 70 personer flyttar in i ett bostadshus samtidigt i centrala Falun krävs det 
noggrann planering. Och flytten till nybyggda kvarteret Teatern överträffade alla 
förväntningar. 

– Det var ett pressat schema, men tack vare glada tillrop från de nya hyresgästerna 
och engagemanget hos medarbetarna gick det fantastiskt bra, säger Sofia Tornberg, 
Bovärdschef på Kopparstaden.

På Gruvgatan i Falun tornar nu 
roströda och ljusgröna bostadshus 
upp sig. De 87 hyresrätterna i 

kvarteret Teatern blev snabbt uthyrda och 
första helgen i februari var det dags för 
inflyttning.

Ismail Badjie var en av alla som kånkade 
på flyttkartonger:

– Jag flyttar hit med min fru och våra tre 
barn. Lägenheterna är jättefina, det känns 
härligt att flytta in i något helt nytt. Jag 

kommer dessutom bara ha fem minuter till 
jobbet, säger han nöjt.

Kopparstaden hade personal på plats 
under hela helgen.

– Vi fanns där för att svara på frågor om 
stort och smått. Det är en speciell situation 
när så många flyttar in samtidigt, säger Sofia 
Tornberg.

För att trafiken skulle flyta på hade 
Kopparstaden fått hjälp med planeringen av 
trafikingenjörer på Falu kommun. Skyltar 

och personal från Kopparstaden dirigerade 
trafiken till rätt ställe.

Många flyttar in samtidigt
De blivande hyresgästerna hade blivit tillde-
lade för- eller eftermiddagstider för sin flytt, 
för att inte alla skulle komma samtidigt.

– Men det är klart att det var mycket att 
hålla reda på ändå, när så många flyttade 
in på bara några dagar. Men stämningen 
var jättebra. Folk var glada och vänliga mot 

Ismail Badjie flyttar till en fyra 
med uteplats tillsammans med 
fru och tre barn. ”Det är bra 
stämning i huset. Jag känner 
redan flera grannar”, säger han. 
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TEATERN
 Kvarteret ligger längs Gruvgatan i 
centrala Falun, mellan Sturegatan och 
Engelbrektsgatan. 

 Husen består av 87 nyproducerade lägen- 
heter från 1,5–4 rum och kök. 

 Namnet Teatern kommer från den 
teater som hade sin storhetstid på 
samma plats under 1800-talet.

varandra, även om det kunde bli lite trångt 
i hissar, trapphus och längs gatan med alla 
parkerade flyttfordon, säger Sofia Tornberg.

Härlig mix av hyresgäster
Det är en härlig mix av hyresgäster som har 
valt att flytta till de nyproducerade lägenhe-
terna. Allt från unga som flyttar till sin allra 
första lägenhet, till äldre som valt att sälja 
sitt hus och flytta till ett bekvämare boende.

– Det är en bra stämning i huset och jag 

känner redan flera grannar, säger Ismail 
Badjie.

Sofia Tornberg, som varit en del i det 
nybyggda kvarteret innan inflytt, tyckte det 
var en skön känsla när hyresgästerna hade 
flyttat in.

–Det var fint att se några kids spela 
fotboll på innergården och en tjej komma 
gåendes med tårta till några nyinflyttade. 
Plötsligt var huset fullt av liv!  

Skyltar och personal från 
Kopparstaden dirigerade 
trafiken till rätt ställe.

Emiliano Zocca och 
hans familj var några 
av alla hyresgäster som 
flyttade in i Teatern 
första helgen i februari. 

Wilma Gävert fick hjälp 
att kånka kartonger till 
nya lägenheten med hjälp 
av kompisen Linnea. 

Sofia Tornberg på Kopparstaden 
tycker att flytten gick smidigt, 
mycket tack vare hyresgästerna och 
engagemanget från hennes kollegor.

När över 70 personer 
flyttade in ett bostads-
hus samtidigt krävdes 
noggrann planering. 
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Solen skiner in från balkongen, genom 
de skira gardinerna i vardagsrummet. 
På väggarna och hyllorna finns både 

tavlor med arabiska tecken och prydnader i 
klassisk nordisk stil. Här bor Sagal Husein 
Omar med sin familj. I den stora soffan 
studsar treåriga Abdirahman upp och ner 
och skrattar förtjust. Han och hans två sys-
kon har precis kommit hem från förskolan.

– Det är så fint med förskola, jag får tid 
att jobba och barnen får leka med andra 
barn varje dag, det är jättebra. Det är perfekt 
att vi har så nära dit härifrån, tycker Sagal. 

Familjen har bott snart fyra år i Norslund 
och trivs väldigt bra. Här har hon nära till 
både mataffär och förskola och hon har 
vänner som bor i närheten. 

– Jag har bott i Falun ända sedan jag kom 
till Sverige 2009, berättar Sagal. Jag tycker 

väldigt mycket om den här staden.
Sagal är uppvuxen i Somalia, men när 

hon var 19 år bestämde hon sig för att lämna 
oroligheterna i landet. Hon tvingades sälja 
allt hon ägde för att ha råd med ett pass och 
en flygbiljett till Europa. 

Betalade 200 000 kronor
– Jag betalade en man 20 000 dollar, det vill 
säga ungefär 200 000 svenska kronor, för 
ett pass med en bild på någon som liknade 
mig och en biljett till Sverige. Så snart jag 
kommit igenom gränsen på Arlanda tog han 
alla papper och lämnade mig ensam. Det är 
så det går till, man betalar massor för att få 
hjälp över gränsen, sedan får man klara sig 
själv, berättar hon. 

Sagal tog kontakt med Migrationsverket 
och ansökte om uppehållstillstånd. 

– Det var svårt i början, allt var nytt och jag 
tyckte allt var konstigt. Det är så annorlunda 
här jämfört med i Somalia. Jag kom hit 
alldeles ensam och hade varken familj eller 
vänner här. Medan jag väntade på uppehålls-
tillstånd var det jobbigt, jag kunde varken 
jobba eller studera och då hade jag nästan 
ingen att umgås med. Men när jag väl fick 
uppehållstillstånd blev det mycket lättare. 
Jag började på SFI och så småningom fick 
jag nya kompisar och nu känner jag mig 
hemma i Falun. 

Tolk och undersköterska
Abdullahi som är 1,5 år kommer fram till 
soffan och pockar på mammas uppmärk-
samhet. En liten stund sitter han i hennes 
knä, innan systern Deqa och hennes leksak 
fångar hans intresse och han tultar iväg 

Sagal hittade 
hem i Falun
Från det pratsamma men oroliga Somalia, till det tystlåtna men vänliga Sverige. 
Resan har varit lång, svår och full av kulturkrockar. Men nu känner Sagal Husein 
Omar att hon har hittat sitt hem. Med sina tre språk, många erfarenheter och 
stora vänlighet kan hon hjälpa både inflyttade och infödda svenskar.

– Jag trivs så bra här. Jag är verkligen en Falubo, säger hon.

I Nedre Norslund har 
familjen nära till mataffär, 
förskola och vänner. 
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Sagal sålde allt hon ägde för att ta 
sig från Somalia till Sverige. Det var 
tufft i början när hon kom hit, hon 
var ensam och allt var nytt. Nu har 
hon byggt upp ett nytt liv i Falun. 

Det är så fint med 
förskola, jag får tid att 
jobba och barnen får leka 
med andra barn varje dag.
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igen. Sagal ser på barnen och ler. Hon är 
just nu föräldraledig i väntan på sitt fjärde 
barn som kommer inom kort. Annars jobbar 
hon som undersköterska eller språkstödjare. 
Hon hjälper till exempel till på sjukhuset 
eller hos myndigheter att tolka. Hon pratar 
somaliska, arabiska och svenska.

– Jag tyckte svenska var jättesvårt i 
början, när jag hörde det första gångerna 
trodde jag aldrig att jag skulle förstå ett enda 
ord, men man lär sig. Det bästa är att träffa 
andra svenskar att prata med, allt går inte att 
läsa sig till. Jag gick mycket på språkkaféer, 
där finns det många som gärna pratar med 
utlänningar och det är jättebra. Det hjälper 
också att lyssna mycket, säger hon. 

Barnen ska bli svenskar
Sagal lär alla barnen både svenska och 
somaliska. De förstår redan både och.

– De förstår båda språken men de 
kommer att prata mest svenska, de ska bli 
svenskar, säger hon tvärsäkert.

Tillsammans med några vänner har 
Sagal startat en somalisk kvinnoförening. 
De brukar ordna aktiviteter vid högtider 
eller barnaktiviteter. Det händer också att 
de ordnat tjejkvällar, då de ser på film, äter 
tillsammans eller något annat. De har fått 
låna lokaler på området för träffarna. 

– Det känns viktigt att man inte bara 
sitter hemma som kvinna, tycker Sagal. I 
Somalia har kvinnor aldrig tid med något 
annat än att ta hand om barnen och sköta 
hushållet, men det är annorlunda här. Jag 
behöver också egentid ibland. 

När Sagal är ledig ägnar hon förstås 
mycket tid åt sina barn, men hon tycker 

också om att gå och simma, promenera och 
träffa sina vänner. Här i Sverige är hon inte 
beroende av sin man för sin vardag, en av 
många kulturella skillnader.

– Allting är annorlunda. I Somalia är det 
till exempel inte alls noga med att passa tider 
och sådant. Man lagar mat och äter när man 
känner för det och ska man åka buss går 
man bara ner till gatan och väntar. Ingen 
bryr sig om tider, säger hon och skrattar. 

Bra system för barn och kvinnor
Sagal föddes 1990, samma år som den 
mångåriga diktaturen i Somalia störtades. 
Sedan dess har man inte lyckats bilda någon 
beständig ny regering och landet är präglat 
av mycket oroligheter. 

– Här hemma kan jag gå lugnt på gatan, 
men där – där vet jag inte om jag kommer 
att komma hem ifall jag går och handlar. Jag 
undrade hela tiden: ”när är det min tur att 
försvinna?”, berättar hon. Hon ser sorgsen 
ut, men skiner snabbt upp igen.

– I Somalia kan ingen hjälpa dig om du 
inte har pengar. Men här finns ett jättebra 
system för barn och för kvinnor och om 
någon blir sjuk så får den hjälp.

I den rymliga fyran finns gott om plats 
för familjen. Än så länge delar de tre barnen 
ett sovrum, men så snart när den yngsta 
föds kommer det att bli två barnrum i 
lägenheten. Barnen har många lekytor och 
här är alltid liv och rörelse. Sagals brorson 
tittar också in en kort stund på väg till sin 
fotbollsträning.

– Jag tycker fortfarande det är lite kon-
stigt att så många svenskar bor ensamma. 
Jag kan inte tänka mig att bo ensam, hela 

familjen ska vara tillsammans. Där jag 
kommer ifrån finns ingenting som heter 
ensamhet. Där är husens dörrar alltid öppna, 
säger Sagal glatt och fortsätter.

– Det är en annan livsstil i Somalia. När 
jag var på besök blev det en ny kulturkrock 
för jag var ovan vid att vara utan rutiner. 
Och där pratar alla högt. Svenskar pratar 
långsamt och tyst och ogärna med folk de 
inte känner. Somalier pratar högt och gärna, 
så fort de ser varandra, svenskar är mer 
försiktiga.

Älskar sitt nya hemland
Trots alla kulturskillnader älskar Sagal sitt 
nya hemland och sin hemstad Falun. Under 
alla tio åren sedan hon kom till Sverige har 
hon bott hos Kopparstaden och hon trivs 
fortfarande utmärkt med det. 

– Jag trivs så bra här. Kopparstaden 
har varit jättebra att ha att göra med och 
lägenheten är jättefin. Det är fint här, alla 
ställen i Falun är mina favoritställen. Jag är 
absolut Falubo. Så länge jag bor i Sverige 
kommer jag att bo i Falun. 

Sagal och hennes man lär barnen 
både svenska och somaliska.”Men 
det blir mest svenska, barnen ska 
bli svenskar”, slår Sagal fast.

Somalier pratar högt och 
gärna, så fort de ser varandra, 
svenskar är mer försiktiga.

Sagal arbetar som undersköterska och 
språkstödjare. Hon har även startat 
en somalisk kvinnoförening. ”Det 
känns viktigt att man inte bara sitter 
hemma som kvinna”, menar hon.

SAGAL HUSEIN OMAR
Ålder: 29 år
Familj: Man, tre barn och en bebis i magen.
Bor: I Norslund, fyra rum och kök
Gör: Arbetar som undersköterska och 
språkstödjare. Träffar gärna vänner, simmar, 
promenerar och umgås med familjen. Har 
också startat en förening för somaliska 
kvinnor i Falun.
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Det nya bostadsområdet, 
Surbrunnshagen, i Falun växer 
just nu fram mellan övre Norslund 

och Regementsområdet. Här ska det byggas 
totalt 600 bostäder och det blir en blandning 
av olika byggnader i färg, form, storlekar och 
boendeformer. 

Kopparstadens första projekt i området 
blir Kungsgårdsvägen 3, 5 och 7 som om- 
fattar 78 lägenheter och en lokal. Namnet 
kommer från att marken historiskt har 
ägts av kronan och haft status Kungsgård. 
Området, Nohrs Kungsgård, sträckte sig 
då från nuvarande stationsområdet, där 
landshövdingen hade sitt sommarresidens, 
upp över Surbrunnshagen. 

Det kommer att bli tre fristående hus med 
totalt 42 ettor, 16 tvåor, 14 treor och 6 
fyror samt en lokal för matservering. Bygget 
startar under våren 2020 och lägenheterna 
beräknas vara klara för inflyttning som-
maren 2022.

Ett av nio pilotprojekt
Kopparstaden kommer att satsa på cykelpar-
keringar, laddningsmöjligheter för el-cyklar 
och utrymme för att serva sin cykel. 

– Kungsgården är också ett av nio 
pilotprojekt i Sveriges allmännytta där 
första steget tas mot en branschstandard för 
att beräkna klimatpåverkan från byg-
gandet. Att minska klimatpåverkan från 

bostadsbyggandet är en mycket stor och 
viktig fråga, men också komplex. Därför är 
det viktigt att vi i branschen enas runt ett ge-
mensamt sätt att bedöma olika materialvals 
påverkan på klimatet under fastighetens hela 
livslängd, säger Ingrid Forssell, byggprojekt-
ledare för Kopparstaden. 

Klart för byggstart  
av Kungsgården
I vår kommer äntligen spaden sättas i marken för Kopparstadens första 
projekt Kungsgården i Surbrunnshagen. Det blir tre fristående byggnader 
med totalt 78 lägenheter. I Surbrunnshagen byggs ett område, där hållbarhet 
och klimatsmarta val står i fokus.

2010-2016 
Detaljplanen tas fram. Det är ett kontrakt 
mellan kommunen, markägarna och gran-
narna, som reglerar hur, vad och var man får 
bygga och använda mark och vatten. 

2018 
En vision för Surbrunnshagen arbetas fram. 

2019 
Projektering startar, det vill säga framtag-
ande av ritningar, tekniska beskrivningar och 
annat underlag för byggande och upphand-
ling av entreprenör till Kopparstadens första 
projekt – Kungsgårdsvägen 3, 5 och 7.

2020 
Byggstart för 78 lägenheter och en liten 
servering på Kungsgårdsvägen 3, 5 och 7.

Så växer det fram

Kopparstadens första 
bostadsprojekt  
i Surbrunnshagen

Namnet kommer från att marken 
historiskt har ägts av kronan och 
haft status Kungsgård.
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Anna Brask är bovärd på området 
Järnet och har jobbat intensivt 
med just sopsortering det senaste 

halvåret. Bland annat har hon fått vara med 
och inviga den nya miljöstationen. 

– Vi har börjat jobba med markbehållare 
istället för den äldre sortens miljöhus. Och 
i samband med det har vi lagt extra krut på 
sortering. Så småningom kommer det också 
att komma ut kläd- och textilinsamling från 
Human Bridge på vissa områden, berättar hon.

Visar upp sina sorteringslösningar
Anna har ett nyhetsbrev som hon delar ut i 
området. Syftet är att hjälpa hyresgästerna 
med sorteringen. Hon har också letat upp 
hyresgäster som kan föregå med gott 
exempel. De har visat upp sina sorterings-
lösningar i hemmet, som Anna fotat till sitt 
nyhetsbrev. Anna har också gått runt och 
hälsat på hos hyresgästerna och visat hur 
man gör sortering enkelt. 

– Jag tog med mig en sorteringslåda som 
jag gjorde av en brödlåda och några gamla 
glasslådor. Så knackade jag på hos några 
hyresgäster och visade hur man enkelt kan 
fixa sorteringen hemma i lägenheten, säger 
hon och fortsätter. 

– Det är så mycket enklare om man börjar 
hemma! Då kan man gå ner till miljöhusen 
med färdigsorterat avfall, det sparar man 
säkert en del tid på också, förklarar hon.

Vid miljöhuset på området finns kärl för 
plastförpackningar, pappersförpackningar, 
tidningar, glas, metall, matavfall och bränn-
bart avfall. Ett av Annas bästa tips är att ha 
små versioner av samma kärl hemma.

– Det behövs inga dyra specialkärl, det går 

alldeles utmärkt med några vanliga gamla 
kartonger eller hinkar som du har hemma. 
Och är du osäker på hur du ska sortera kan 
du alltid fråga din bovärd, säger hon.

Ett av de större problemen med sopsorte-
ring på Kopparstadens områden är plastpå-
sarna som används för att bära avfallet till 
miljöstationen. Det kan vara exempelvis 
pappersförpackningar som har sorterats fint, 
men samlats i en plastpåse och så har påsen 
åkt med ner i behållaren för pappersförpack-
ningar. Då blir det fel fastän tanken var god 
från början.

– Töm påsen i behållaren istället och 
sedan kastar du påsen i plastförpackningar, 
då har vi vunnit mycket, säger Anna.

Mycket kan återvinnas
Det kan tyckas onödigt att sortera avfallet 
så noga, men det har faktiskt stor betydelse. 
Behållarna vid miljöhusen är till för återvin-
ning, pappersförpackningarna blir nya 
pappersprodukter och plastförpackningar 
blir nya saker av plast och så vidare. Men när 
något ligger i fel behållare kan det avfallet 
inte återvinnas. 

– Det är häftigt att se hur mycket som 
faktiskt kan återvinnas. Egentligen ska 
bara det som inte går att återvinna ligga i 
behållaren för brännbart, och det är inte alls 
särskilt mycket om man sorterar allt annat 
rätt, förklarar Anna.

– Sedan finns det en del avfall du måste ta 
hand om själv. Har du till exempel tröttnat 
på saker och möbler som fortfarande är hela 
och fungerar? Lämna dem till någon second- 
handbutik så kan de användas igen. Trasiga 
speglar, keramik, porslin, elektronik och 

lampor måste du själv transportera till återvin-
ningscentral på Ingarvet, tillägger hon.

Anna engagerar sig mycket i frågan 
och är lika inspirerad att själv lära sig mer 
som att lära andra. Steg för steg förbättras 
sorteringen på området, även om hon får 
göra akutinsatser ibland. 

– Jag kan inte bara gå därifrån när jag ser 
att det ligger plast i pappersförpackningar 
eller något liknande. Då får jag ta fram 
min långa tång och försöka fiska upp det. 
Hyresgästerna stannar ibland och undrar 
vad jag gör och då får jag förklara. Jag ser 
det som ett extra informationstillfälle. 
Förhoppningsvis får någon en aha-upplevelse, 
berättar hon glatt och tillägger. 

– De flesta vill göra rätt, det är det som 
gör jobbet så roligt. 

ANNAS BÄSTA

SORTERINGSTIPS
Skippa plastpåsen
Skippa plastpåsen runt exempelvis 
matavfall. Eller, om du använder plastpåse, 
töm den i behållaren och kasta den tomma 
påsen bland plastförpackningar.

Börja hemma
Fixa bra sorteringsmöjligheter redan i 
lägenheten, kanske under diskbänken, så 
är det färdigsorterat när du kommer till 
sopstationen.

Sortera rätt
Tänk på att nästan allt går att återvinna, så 
länge det sorteras rätt.

SOPSORTERING

Gör sorteringen lättare 
– börja hemma
Det behöver inte vara krångligt att sortera på rätt sätt. Det vet Anna Brask 
som jobbar med att förbättra sopsorteringen på området Järnet. Faktum är 
att om allt avfall sorteras rätt blir det inte så mycket skräp kvar. 

– Det är fantastiskt hur mycket som faktiskt kan återvinnas, säger Anna. 
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Det behövs inga dyra specialkärl, 
det går alldeles utmärkt med några 
vanliga gamla kartonger eller 
hinkar som du har hemma.

ENERGIUT V INNA DEPONER AÅTER A NVÄ NDA ÅTERV INNAAVFA L L SMINIMER A

AVFALLSTRAPPAN
Fem smarta steg för att minska avfallet

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.
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SOPSORTERING

Anna Brask på Kopparstaden 
jobbar med att förbättra 
sopsorteringen i området Järnet. 
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Med enkla knep får du vårfint på balkongen eller 
i ditt fönster. Här kommer tipsen som skapar en 
mysig uteplats och en lummig grönska i fönstret.

Välkommen 
våren!

MAGISK BELYSNING 
Dekorera balkongen, uteplatsen 
eller fönstret med ljusslingor. 
De glimmar fint i vårkvällen. 

HÄNG UPP GRÖNSKAN
Något som är hett just nu är amplar. 
Häng dem i fönstret eller på väggen och 
låt växter slingra sig ner. Gullrankan är 
lättskött och perfekt för det ändamålet! 

ODLA I KRUKOR 
Fyll fönsterbrädan med olika växter. 
Kryddor som basilika och citronmeliss 
är både skönt gröna och praktiska att 
ha nära till hands vid matlagningen. 
Mårbackapelargonen är en klassiker 
som trivs bra i ett soligt fönster. Små 
citrusträd ger en medelhavskänsla på 
din fönsterbräda.

#01-2020 BO.  1312  BO. #01-2020

VÅRGRÖNSKA



FROSSA I GRÖNT 
Grönska gör uteplatsen eller fönstret 
välkomnande. Odla i krukor och gamla 
äppellådor, som du gärna kan stapla 
på varandra. Samla många växter nära 
varandra, det ger ett maffigt intryck. 

TROLLA MED TEXTILIER
En matta och några kuddar på golvet ger en 
ombonad känsla och inbjuder till häng på 
balkongen. 

SKÖNT FÖR FÖTTERNA 
Lägg en liten trätrall på balkongen eller 
uteplatsen. Det blir skönt att gå på och ger 
ett hemtrevligt intryck. 

SLÄPP IN LJUSET
Putsa fönstren skinande rena! Använd 
miljömärkt fönsterputs eller diskmedel och 
vanligt vatten. 

MILDA FÄRGER 
Ta bort mörka gardiner och satsa på ljusa, 
skira tyger i stället. En ljus tunn gardin i 
köket ger ett luftigt intryck. 

PLOCKA IN NATUREN 
Ta in vackra kvistar och vårens första 
blommor och arrangera i en vacker vas. Lyser 
upp både fönsterbrädan eller köksbordet.

BRA ATT VETA 
På sid 3 finns många bra 
saker som kan vara bra att 
känna till för dig som har 
balkong eller uteplats!

Fynda gärna krukor, lådor och  
textilier på loppis eller begagnat- 
sajter på nätet. Sticklingar från olika  
växter kan du byta med grannarna. 
Klimatsmart och billigt!

TIPS!
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nu utökar kopparstaden sitt lägenhetsbe- 
stånd i Svärdsjö med fem seniorlägenheter på 
Centrumvägen 6 B, där polisen och posten tidi- 
gare haft sina lokaler. Bostäderna beräknas vara 
klara för inflyttning våren 2021. Kopparstaden 
kommer även renovera de sju befintliga lägen-
heter som redan finns på Centrumvägen. 

– Det känns jättebra att vi renoverar och  
färdigställer det gamla polishuset i Svärdsjö.  
Extra roligt är att det blir fem seniorlägen- 
heter på bottenplan, något vi vet att många 
Svärdsjöbor önskar, säger Kopparstadens  
vd Susanna Karlevill. 

– En tredjedel av Faluborna bor på lands-
bygden och även om det är svårt att få de 
ekonomiska kalkylerna att gå ihop när vi bygger 
och renoverar utanför Falu centrum är det viktigt 
att vi även satsar på landsbygden, fortsätter hon.

KOPPARSTADEN 
BYGGER OCH 
RENOVERAR 
I SVÄRDSJÖ

Så minskar du 
risken att bli smittad 
och smitta andra
Det är alltid viktigt att ta till olika åtgärder för att  
minska smittspridning. Men här är några smarta  
tips du kan tänka extra på i samband  
med coronavirusets framfart.

Läs om utvecklingen  
kring coronaviruset på  
folkhalsomyndigheten.se, 
1177.se eller Falu kommun.

1 TVÄTTA HÄNDERNA OFTA 
Tvätta alltid händerna  
före måltid och efter 
 toalettbesök. 

STANNA HEMMA NÄR DU ÄR SJUK
På så sätt undviker du att smitta  
människor på jobbet, bussen och  
nära andra.

3

HOSTA OCH NYS  
I ARMVECKET 
När du hostar och nyser  
sprids små droppar som  
innehåller smittämnen. Genom  
att hosta eller nysa i armvecket eller  
i en näsduk hindrar du att smittan sprids  
i omgivningen. 

2

30 UNGA  
FÅR GRO SMART
även i år kommer ungdomar som bor hos Kopparstaden 
få chansen att sommarjobba hos oss. De får hjälpa till 
med allt från att rensa ogräs till att plantera blommor. 
Under två treveckorsperioder i sommar kommer 30 ung-
domar som är 16 år att få jobba hos oss inom projektet 
Gro smart. Syftet är att ge unga en chans till arbetslivs-
erfarenhet. I maj kommer besked om vilka som får jobb 
denna sommar.
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MILJÖVÄNLIGA BO
den här tidningen trycks på Munken Lynx som är ett miljövänligt 
papper från Artic Paper. 

För att minska klimatavtrycket och undvika långa transporter trycks den 
på ett lokalt tryckeri, Henningsons i Borlänge och delas ut av våra bovärdar. 

FELANMÄLAN 
Felanmäl dygnet runt på Mina Sidor via vår 
hemsida kopparstaden.se eller i appen, alternativt 
ring dagtid på 023-458 00, telefontid mån–fre 
09:30–16:00 (lunchstängt 12:00-13:00).

under stjärngalan, Företagarna i 
Dalarnas Oscarsgala, knep Kopparstaden 
Mångfaldspriset i Dalarna 2019. 

– Kopparstaden använder mångfald på 
ett naturligt sätt i sin affär och har en aktiv 
modell för att minska segregationen och 
stärka den sociala hållbarheten. Så skapas en 
tryggare vardag för tusentals personer, säger 
Styrelseakademiens verksamhetsledare Jan 
Paju.

– Priset är ett viktigt kvitto för oss att 
vårt fleråriga arbete som är kopplat till 
mångfald faktiskt gör skillnad. Både bland 
våra hyresgäster, i vår egen styrelse och 
inom organisationen. Vi är oerhört stolta, 
men ännu inte nöjda och kommer fortsätta 
utveckla koncept såsom ”Gro smart” – 
arbetspraktik för hyresgästers barn som är 
16 år och konceptet ”Väl fungerande” som 
skapar trygga boendeområden för alla, säger 
Kopparstadens vd Susanna Karlevill. 

KOPPARSTADEN HAR 
BLIVIT MED FIMPOMAT!
kopparstaden har fått en fimpomat på Järnet, så 
nu blir det både roligare och lättare att göra rätt! Den 
som röker kan slänga sina cigarettfimpar i fimpomaten 
istället för på marken. Fimpomaten innehåller en fråga 
som rökarna kan ta ställning till genom att lägga sin 
fimp i ett av alternativen. Maj-Britt Johnsson på Järnet 
tycker att det är en bra idé.

det är viktigt att lägenheten är i bra skick när 
du flyttar ut för att underlätta för nästa hyres-
gäst. Tidigare hette det städbesiktning, men 
Kopparstaden byter nu namn till slutbesiktning.  

– Vi byter namn för att tydliggöra vad själva 
besiktningen innebär, att det är mer än bara en städ-
kontroll, säger Daniel Johansson på Kopparstaden. 

Vid slutbesiktningen tittar man på att lägenhe-

ten är hel och ren och att det inte uppkommit några 
nya skador sen den första besiktningen.

Alla utrymmen som tillhör lägenheten måste 
städas, inklusive balkong, förråd och garage. 

Vill du slippa städa själv? Beställ isåfall flyttstäd 
av ett städföretag. Genom ett skatteavdrag kan du 
få halva priset!

STÄDBESIKTNING  
BLIR SLUTBESIKTNING

TIPS!
På kopparstaden.se 
hittar du checklistan för 
vad som ingår i städningen.

KOPPARSTADEN  
PRISAS FÖR 
MÅNGFALDSARBETE
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BOJSENBURG

HERRHAGEN BRITSARVET

Gullvivan
Vitsippan

Åbrinken

Nordstan

LUSTIGKNOPP

Köpmangården

Pilen Kransen

Hyttkammaren

ELSBORG

JÄRNET

KVARNBERGET

Brigaden

ÖVRE
NORSLUND

NEDRE 
NORSLUND

FRÄMBY

GALGBERGET

SURBRUNNSHAGEN

Glimmerstigen

Teatern

TISKEN

RUNN

VARPAN

KORSNÄS

HOSJÖ

HÄLSINGGÅRDEN

B-kasern

Nåsgården

Trädgården

Britsarvsgården
Britsen

Student 27

Tallen

Ugglan

Sture

Hosjögården

Argentum

MOT RÄTTVIK

MOT BORLÄNGE 

MOT GÄVLE

Kopparvägen 41

Björken

Smedjan

MOT
RÄTTVIK

MOT 
BORLÄNGE

MOT GÄVLE

ÖVERSIKTSKARTAVÅRA OMRÅDEN

+55
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 student-
lägenheter 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.

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.

www.kopparstaden.se

Nästa nummer av BO. kommer i höst!


