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Landsbygden ska leva!

S

om allmännyttans bostadsföretag i Falun har vi tre viktiga
uppdrag: att tillhandahålla ett brett utbud av lägenheter
i Falu kommun, att vara med och bidra till att både säkra
och möjliggöra Falu kommuns tillväxt och att bidra till ett gott
samhälle. Tre viktiga och stora uppdrag!

Tidningen BO. ges ut av Kopparstaden
tre gånger per år. Kopparstaden är ett
fristående aktiebolag som ägs av Falu kommun.
Vi ingår i den så kallade allmännyttan och gör
ett gott boende tillgängligt för alla.
Ansvarig utgivare
Susanna Karlevill
Redaktion
Zahra Näslund, Ida Forsse
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BO. är tryckt på Munken Lynx som är
ett miljövänligt papper från Arctic Paper.
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En annan aspekt av brett utbud är att Kopparstaden ska finnas
på olika ställen rent geografiskt inom Falu kommun. I Falun bor
ungefär en tredjedel av invånarna på landsbygden och självklart
behöver Kopparstaden även kunna erbjuda bostäder för de som
vill bo och verka där. Det gör vi redan idag och vi har 255 lägenheter i Svärdsjö, 23 i Sundborn, 17 i Vika, 80 i Grycksbo och 89
i Bjursås. När jag besökte våra olika fastigheter på landsbygden
föll jag verkligen för de fina envåningshyreshusen i Bjursås och
Vika. I min begränsade värld bestod alltid ett hyreshus av flera
våningar, men nu vet jag bättre. Ett sådant boende skulle jag
verkligen kunna tänka mig den dag jag inte längre vill bo kvar
på vår kära släktgård.
I Falu kommun finns ett aktivt landsbygdsråd som bjuder in
politiker, kommunens tjänstemän och övriga intressenter en
gång i halvåret, för att säkra att de planer som man beslutat om
verkligen följs. Jag som själv bor på landsbygden, blev glad och
varm i hjärtat när jag deltog på det första landsbygdsrådsmötet i
början av maj. Vilken energi och kraft det finns i olika sockenråd
och föreningar och vad bra att landsbygdsfrågan inte tillåts
glömmas bort!
Så hur går det för Kopparstaden med att bygga boende på
landsbygden? Ja, som du kanske vet så var det ju en het politisk
valfråga inför omvalet i april. Vi har inte byggt på landsbygden
på över 25 år och därför känns det extra roligt att ”äntligen”
kunna berätta att vi på styrelsemötet i maj tog beslut att vi har
för avsikt att bygga 20 nya lägenheter i Sundborn. Marken,
som vi äger, ligger mitt emot Coop och det ska bli spännande
både att få se vilka anbud vi får in och hur stort intresset är hos
framtida hyresgäster, när vi har kommit så långt
i processen. Går allt väl planerar vi byggstart under 2020.

SIDAN 5

På omslaget
Härlig stämning under invigning
av näridrottsplatsen NeNoCourt.
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Som ny vd har jag lagt en hel del tid på att fundera över vad de
olika uppdragen innebär. En fråga som direkt dök upp i mitt
huvud var, vad menar vi med brett utbud? Ja, förstås handlar det
om att erbjuda bostäder för olika skeden i livet, men också för
människor med olika ekonomiska och fysiska förutsättningar.

Självklart ska landsbygden leva och självklart ska vi på
Kopparstaden göra vad vi kan för att bidra. 20 nya lägenheter
i Sundborn är en bra början!
VÄNLIGA HÄLSNINGAR

Susanna Karlevill, vd
P.S Stort tack för alla brev, mejl, telefonsamtal och besök jag fått från er
hyresgäster sedan förra numret av BO. Jag uppskattar verkligen att få ta del
av era tankar och funderingar!

Susanna Karlevill
vd, Kopparstaden

KOPPARSTADEN I
SOCIALA
MEDIER
Välkommen att hälsa
på oss på Facebook.
Vi strävar efter att
lägga ut sådant som
du har både nytta och
nöje av. Du kan själv
ställa frågor och ge
synpunkter 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

RENOVERING

Storsatsning
på renovering av
bostäder i Svärdsjö

Nya ytskikt i köket!

Kopparstaden planerar att renovera 100 bostäder i
Svärdsjö inom de närmaste åren. Förutom nya ledningar,
får lägenheterna nyrenoverade fräscha badrum och så görs
klimatsmarta åtgärder i många av bostäderna.

K

opparstaden har 255 hyresrätter
i Svärdsjö, De flesta byggdes på
60- och 70-talet och många är
i behov av stamrenovering.
Fram till idag har ett 80-tal lägenheter
renoverats, men ytterligare 100 bostäder ska
rustas upp de närmaste åren på grund av
åldersskäl.
– Vid en stamrenovering byter vi vattenoch avloppsledningar i hela fastigheten och
uppgraderar all el till dagens standard, vilket
innebär en säkrare anläggning. Upptäcker
vi andra brister så kan renoveringen utökas,
säger byggprojektledaren Mats Krüger.

Ett exempel är Brosvedsvägen 2 i Svärdsjö
som nyligen renoverats. Detta hus som
har 12 lägenheter var från början tänkt
att bara stamrenoveras, men allt eftersom
projekteringen fortlöpte utökades behovet.
Förutom stamrenovering och el så tillkom
nya kök, nya balkonger, nya ytskikt i de
flesta rum, nytt värmesystem, ny gemensam
central frånluftsfläkt på vinden och en bättre
energiåtervinning.
– Vi återvinner nu värmen ur frånluften
från alla lägenheter tillsammans. Man kan
säga att överskottsvärmen från sommaren
lagras i berget till vintern, då vi tar upp

den. Vi uppskattar att lösningen kan ge
en energibesparing på upp till 20 procent,
fortsätter Mats.
I samband med renoveringarna går
Kopparstaden också igenom förråden som
tillhör lägenheterna. Gamla träväggar tas
bort och ersätts med gallerväggar. Man tar
bort mindre förråd och skapar större. Man
fräschar också till uthyrningslokaler och
uthyrningsförråd.
Renoveringstiden varierar mellan tre till
sex månader, beroende på hur stor renovering som görs.

Stamrenovering av hyresrätter

SÅ FUNKAR DET
1 Vid en stamrenovering byts vatten- och
avloppsledningar i hela fastigheten ut. Dessutom uppgraderas all el till dagens standard,
vilket innebär en ännu säkrare anläggning.
2 Sedan tittar man på helheten i fastigheten.
Går det att minska energibehovet på något
sätt? Finns det några speciella behov för
hyresgästerna? Behöver allmänna utrymmen
renoveras? Om man upptäcker fler behov så
kan renoveringen utökas.
3 Därefter gör man en kostnadskalkyl. Man
tittar på om det är ekonomiskt försvarbart
att utföra alla åtgärder och om hyrorna blir
rimliga i förhållande till var fastigheten ligger
geografiskt.
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HÄNG MED I VARDAGEN

Johanna Pihlström, Hamest
Bedros och Heléne Palmqvist
jobbar på Kopparstadens
Kundcenter, där de får frågor
om allt mellan himmel och jord.

Vi får verkligen
träffa många
olika människor,
det är spännande.

FELANMÄL DYGNET RUNT

Kopparstadens Kundcenter

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

”Kundkontakten
är det allra bästa”
Ska du titta på nya tapeter inför en renovering, behöver du en extra nyckelkopia eller ska
du anmäla en kran som läcker? Johanna, Hamest och Heléne i Kundcenter jobbar med allt
mellan himmel och jord, men med ett gemensamt mål: att få hyresgästerna nöjda.
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anske har du sett dem om du
gått in i Kopparstadens Bobutik?
Eller så har du ringt eller mejlat
Kopparstaden om något och säkert kommit i kontakt med Johanna Pihlström,
Hamest Bedros eller Heléne Palmqvist.
Det är ofta de som är din första kontakt på
Kopparstaden, oavsett vilken fråga det gäller.
– Vi jobbar väldigt brett och får verkligen
frågor om allt. Ibland är det saker som vi
kan hjälpa till med direkt, eller så slussar vi
hyresgästerna vidare till rätt person, berättar
Johanna.

K

Ibland utreder vi en fråga en hel dag, ibland
går det på fem minuter, fortsätter Johanna.

Vilka frågor får ni?
– Det kan handla om att man vill boka
en underhållsbesiktning för att man vill
renovera något i lägenheten, det kan vara
frågor om uthyrning eller felanmälan.

Vad är det bästa med jobbet?
– All kundkontakt. Att få hjälpa hyresgästerna med det som gäller deras hem, det
är ju en trygghet. En liten sak som vi kan
hjälpa till med kan betyda mycket i en

BO. #02-2019

Hur lång tid tar det från felanmälan
tills man får hjälp?
– Det beror helt på vad det är. Har man fått
totalstopp i köksavloppet eller problem med
att låsa dörren får man hjälp samma dag,
men handlar det om byte av ett handtag
på en kökslucka kan det dröja 20 dagar.
Om kunden godkänner att vi går in med
huvudnyckel underlättar det för oss och då
går det snabbare!

hyresgästs vardag.
– Sedan betyder mina kollegor mycket! Vi
är ett starkt gäng som kompletterar varandra
på ett bra sätt.
Johanna och hennes kollegor har även
kontakt med alla entreprenörer, exempelvis
elektriker, tekniker och målare, som utför
jobb i lägenheterna.
– Vi får verkligen träffa många olika
människor, det är spännande.
– Vi har ju också många hyresgäster med
olika nationaliteter. Hamest kan sex språk,
men det är inte alltid de räcker till. Så ibland
kan det bli ett riktigt detektivarbete att ta
reda på vad hyresgästen behöver hjälp med.
Men det är också det som är tjusningen med
arbetet – att inte veta vad som ska hända
under dagen.

AVFALLSSTRATEGI

Putte från Falu Energi &
Vatten och Krokodilen
höll en populär sopskola
för barnen!

Vi vill få våra
hyresgäster att
sortera rätt,
samtidigt som vi
bjuder in till att
träffas och umgås.

Miljödagar för
att sortera rätt
Sopskola med barnen, liveband och pyssel med återbrukstema.
Det var några av programpunkterna när Kopparstaden
anordnade en miljödag för hyresgästerna i Herrhagen.
– miljödagen är ett tillfälle för våra
hyresgäster att slänga och sortera avfall som
de annars behöver ta till återvinningscentralen, säger Zahra Näslund på Kopparstaden.
Containrarna blev snabbt fulla när
Kopparstaden anordnade en miljödag för
hyresgästerna i Herrhagen. Flera Bovärdar
var på plats för att hjälpa till att bära större
saker som skulle återvinnas.
– Vi vill ge våra hyresgäster kunskap om
att sortera rätt, samtidigt som vi bjuder in
till att träffas och umgås under en avslappnad och trevlig tillställning, fortsätter Zahra.
Putte från Falu Energi & Vatten fick
med sig Krokodilen som side kick när han

höll sopskola för barnen i området. De båda
lockade till skratt och många frågor.
Bandet med det passande namnet för
dagen: Antikt & Kurioza spelade live.
Vuxenskolan ordnade pyssel med återbrukstema och deltagarna fick massor med
information om återvinning.
Fler containerdagar
Flera miljödagar har också genomförts i
Bojsenburg, Norslund och på Järnet.
Kopparstaden kommer även ordna
containerdagar i andra områden, där man
ställer upp två containrar och hjälper till att
hämta större avfall hos hyresgästerna.

MILJÖDAG NÄRA DIG
Håll utkik efter information om en miljödag
eller containerdag hålls i närheten av ditt
område på www.kopparstaden.se.
Miljödagar hålls på våren och containerdagar under hösten.

#02-2019 BO.
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AVFALLSSTRATEGI

AVFALLSTRAPPAN
Fem smarta steg för att minska avfallet

AV FA L L S M I N I M E R A

ÅT E R A N VÄ N D A

Behöver du verkligen köpa nytt?
Kanske du kan låna eller köpa
begagnat i stället?

Återanvänd dina prylar,
så kan saker du inte vill ha bli
till glädje för någon annan.

Tillsammans
för miljön!

Kanske behöver vi fundera ett extra varv om den där elektronikprylen
ska köpas och kanske kan den där fåtöljen få ett nytt liv i någon annans
hem? Klimatförändringar är en av vår tids största utmaningar och vi
behöver agera nu.
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AVFALLSSTRATEGI

ÅT E R V I N N A

ENERGIUTVINNA

DEPONER A

Om prylen inte går att
återanvända: återvinn och
se till att sortera rätt!

Om prylen inte kan återvinnas ska den
förbrännas i ett värmeverk, så att energi
omvandlas till el och värme.

I sista hand slänger
du soporna på en soptipp.

P

å Kopparstaden jobbar vi utifrån
en avfallsstrategi, där vi tillsammans med dig som hyresgäst ska
se till att avfallet sorteras rätt samt minska
mängden avfall, och det redan inom tre år,
säger Annika Stålberg, förvaltningschef på
Kopparstaden.
Idag lägger du som hyresgäst i snitt
10,8 kg avfall i brännbart varje månad. År
2021 hoppas Kopparstaden att den siffran
minskat till 9,5 kg. Även matavfallet vill
Kopparstaden minska från 3,6 kg till 3,4 kg
på samma tid. Det kan tyckas vara ganska
lite per person, men får stort genomslag i det
stora hela.
– Den årliga minskningen av brännbart
avfall och matavfall blir stor om man
multiplicerar det med antalet hyresgäster,
vilket innebär att vi på så sätt kan bidra till
minskade koldioxidutsläpp, säger Annika
och fortsätter:
– Men det finns också vinster som du som

hyresgäst får ta del av direkt. Varje månad
lägger våra Bovärdar i snitt 268 timmar
på att plocka skräp. År 2021 hoppas vi ha
halverat tiden. Det innebär att resurser
frigörs till annat, som du som hyresgäst får
nytta och glädje av.
– Vi tror att många vill göra rätt, men
att det inte alltid är så lätt att veta hur man
ska sortera. Det tänker vi ändra på. Det ska
vara lätt att göra rätt. Skyltar, information
och aktiviteter som miljödagar är en del av
BRÄNNBART RESTAVFALL
kg/person/månad

10,8

9,5

Idag
2019

Mål
2021

planen. Vi ser även över den fysiska miljön
både i lägenheterna och i närområdet så
att vi underlättar att skräpet hamnar på
rätt plats och att det finns insamlingar för
återvinning.
Kanske visar det sig att skräpet kan fylla
någon annan funktion, bara du får lite tips
på vägen. Den där mjölkförpackningen
kanske blir en perfekt såbädd för vårens frön
eller för att frysa in den nykokta saften.

MATAVFALL
kg/person/månad

3,6

3,4

Idag
2019

Mål
2021

SKRÄPPLOCKNING
arbetstimmar/månad

268

130

Idag
2019

Mål
2021
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INVIGNING NENOCOURT

”Alla bostadsområden skulle ha
ett NeNoCourt”
Basket, innebandy, handtryck och systrarna Kallur som
klippte band. BO var på plats när det var dags för invigning
av populära NeNoCourt, mötesplatsen i nedre Norslund,
där alla får vara med.

S

olen värmer och musiken flödar ur
högtalarna. Ett gäng barn testar
att skjuta straffar i innebandymål,
coachade av IBF Falun. Andra springer
snabbt på löparbanan.
Några ungdomar spelar basket på en liten
basketplan och yngre barn hänger knäveck i
utegymmet.
– Vi brukar vara här och leka. Det är kul
och finns mycket att göra här, säger Zilan
Ali, 8 år. Hennes guldmedalj glittrar i solen,
hon är en av alla barn som sprungit ett varv
runt löparbanan och fått pris.
En plats för rörelse
Nedre Norslund är barntätt och därför
beslutade Kopparstaden att göra något för
alla barn och ungdomar i området. Det skulle
vara en plats där man kunde vara aktiv och
röra på sig. Tillsammans med Breddens IF
och Dalaidrotten fick man statligt bidrag för
att bygga det som i dag är NeNoCourt. År
2017 blev näridrottsplatsen i konstgräs färdig
och under 2018 har området vidareutvecklats
med en löparbana, basketplan och utegym.
Dessutom ligger en boulebana i området.
– Här hänger massor med barn och unga,
men också pensionärer som spelar boule.
Det blir en fin mix, säger Kopparstadens

8
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Bovärdschef Sofia Tornberg.
Namnet NeNoCourt har barnen själva
kommit på. NeNo står för nedre Norslund.
Här samlas många barn och ungdomar efter
skolan.
– Vi brukar vara här. I dag har vi testat
innebandy och basket och sprungit på
löparbanan, säger systrarna Rena och
Rolyana Akash 12, respektive 10 år.
På ett stort skynke får barnen göra
handtryck i olika färger. Det har blivit
till en fin vepa som nu sitter uppsatt vid
NeNoCourt som en av symbolerna för vad
området representerar – lek & skoj, glädje
och fair play – för alla.
Löplopp med systrarna Kallur
En av höjdpunkterna under invigningen är
när systrarna Jenny och Sanna Kallur kommer för att klippa band på konstverket Gula
Hoppet. Barnen trängs kring de tidigare
friidrottsstjärnorna och vill ha autografer.
Sedan får barnen springa ett lopp med de
två systrarna på löparbanan.
– Det här är ett fantastiskt initiativ. Alla
bostadsområden skulle ha ett NeNoCourt,
där unga uppmuntras till att idrotta, säger
Jenny Kallur, innan hon kastar sig ut på
löparbanan med alla barnen.

I dag har vi testat
innebandy och basket
och sprungit på
löparbanan.

INVIGNING NENOCOURT
Här hänger massor
med barn och unga,
men också pensionärer
som spelar boule.

Intresset var stort
när systrarna Kallur
klippte band.

Flera barn tog chansen att
utmana systrarna Kallur
på den nya löpbanan på
NeNoCourt.

##02-2019
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STUDENT I FALUN

Sköna rum för studiero
Nu har de första studenterna flyttat in i Student 27 – Kopparstadens nya hyresrätter i
Bojsenburg! Studierummen har inretts i jordiga, gröna och lugna kulörer inspirerade av
naturen – allt efter studenten Carl Victor Jarnelinds design. Han vann Kopparstadens tävling,
Room For Studies, där uppgiften var att inreda det nya husets gemensamma studierum.

F

unktionellt, hållbart, grönt och
jordigt. Det var ledorden som Carl
Victor Jarnelind inspirerades av
när han tog fram vinnarförslaget för hur
Student 27:s nya studierum skulle se ut.
– Att plugga kräver fokus och jag ville
att inredningen i rummet skulle ge energi i
stället för att ta energi, säger Carl Victor.
Resultatet blev ett bekvämt och ljust rum,
där naturens färger fick ta plats. Carl Victor

Hotta upp din studentbostad

CARL VICTORS TIPS
1 Matcha med en och samma färg
på till exempel överkast, gardiner och
kuddar. Jag själv har en blå nyans som
går igen i många detaljer.
2 Möblera efter dina behov. Jag
har exempelvis ingen användning av
ett matbord, utan har satsat på ett
datorbord och soffbord i stället.
3 Inred med textilier. En matta och
kuddar ger ett ombonat intryck.
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skissade också upp en planlösning med
variation i de olika arbetsplatserna, där man
både kan sitta och stå.
– Det var ett väl genomarbetat bidrag
med moodboard, ritning och beskrivning
som gjorde att juryn fick en fin bild av studierummet. Han höll sig även inom budget
på 25 000 kronor, berättar Maja Kronvall på
Kopparstaden.
Carl Victor pluggar manusförfattande på
Högskolan Dalarna och gillar färg och form.
– Det känns jättekul att jag vann
tävlingen och det ska bli spännande att se
resultatet, säger han.
40 nya studentlägenheter
Student 27 består av 40 fräscha hyresrätter
med smarta planlösningar. Huset ligger på
Jungfruvägen 27 i Bojsenburg. De första
studenterna flyttade in till Student 27 den
första juli.
– Det känns väldigt bra att Falun har fått
40 nya studentlägenheter. Vi ser att behovet
finns och det känns extra roligt att kunna
erbjuda lägenheter i ett lugnt område, där
fokus får ligga på studier och motion, nära
Lugnet och högskolan, säger Maja Kronvall
på Kopparstaden.

Det känns jättekul att
jag vann tävlingen och
det ska bli spännande
att se resultatet.

Vinnaren Carl Victor
Jarnelid och hans vinnande
moodboard.
M
O
O
D
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STUDENT I FALUN

Studierummen på nya studentboendet
Student 27 är inredda i lugna, sköna
kulörer, efter Carl Victor Jarnelinds design.
Nu väntar rummen bara på att fyllas av
studenter, böcker och datorer!

Falun har fått 40 nya
studentlägenheter i
Bojsenburg.

VILL DU VETA MER
OM STUDENT 27?
Gå in på kopparstaden.se

##02-2019
02-2019 BO.
BO.
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LADDA SÄKERT

Hantera batterierna
rätt och undvik brand!
Många väljer att ladda mobilen eller batteriet till elcykeln under
natten. Men det är inte helt riskfritt. Om oturen är framme kan
det börja brinna i ett skadat batteri. Här är tipsen som gör att
du kan ladda elprylarna tryggt.

V

i använder allt fler elprylar i vår
vardag. Elcyklar, mobiltelefoner,
laptops och hoverboards (eldrivna
balansbrädor) är bara några exempel.
Batterierna till elprylarna har blivit allt
mer avancerade. De batterier som lagrar
energi allra bäst är litiumjonbatterier. Tyvärr

12
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är det också de som är mest känsliga för
överladdning.
– När man laddar batterierna mjuknar
isoleringen på ledningarna och har det
till exempel kommit in något litet skräp i
batteriet i samband med tillverkningen kan
det bli kortslutning, berättar Michael Steen,

Michael St
elbesik tnin een,
gsman
och brand
utredare.

elbesiktningsman och brandutredare som är
specialiserad på elektriska brandorsaker.
Han har varit med om 18 fall i Sverige
de senaste två åren när bostäder brunnit
upp, där orsaken varit hoverboardsbatterier
som överhettats. Men även mobiler, laptops,
brandvarnare och elcykelbatterier har på

LADDA SÄKERT

Hoverboards, eldrivna
balansbrädor, som
har blivit överhettade
har orsakat ett flertal
bostadsbränder i Sverige
de senaste åren.

Hantera elprylarna på rätt sätt

6 TIPS
1 HÅLL UPPSYN
ÖVER LADDNINGEN

Sätt inte elprylarna på laddning och
lämna bostaden. Har du koll på
laddningen är det större chans att du
märker om något är fel med batteriet,
innan det tar eld.

2 VAR VARSAM MED BATTERIET

Hårda slag mot batteriet kan göra att
det blir skadat, överhettat och startar
en brand, så var försiktig med dina
elprylar.

Var varsam med
litiumjonbatterier!
Hårda slag mot dem
kan orsaka skador,
vilket kan leda till
bränder.

3 HÅLL KOLL PÅ
TEMPERATUREN

Ladda inte elcykelbatteriet utomhus
när det är minusgrader eller mobilbatteriet i bilen en varm sommardag.
Undvik också att ha laptopen i sängen,
där det lätt blir varmt. Vid extrema
temperaturer kan batterierna gå sönder.

När det händer något med
ett litiumjonbatteri är det
som att tända på en raket.
olika sätt orsakat bränder. Den gemensamma nämnaren har varit att elprylarna
innehållit litiumjonbatterier.
– När det händer något med ett litiumjonbatteri är det som att tända på en raket, det
går väldigt snabbt, säger Michael Steen.
Samtidigt vill han inte skrämma någon:

– I det stora hela är det en väldigt liten del
av alla litiumjonbatterier som självantänder,
men det gäller ändå att vara lite vaksam,
säger han.
Det finns saker man kan tänka på för att
skydda batterierna, se tipsen till höger.

4 DRA UR SLADDEN NÄR
BATTERIET ÄR FÄRDIGLADDAT
På så sätt minskar du risken för
överhettning.

5 UNDVIK PIRATKOPIOR

Det är större risk att batterierna tar
eld om du använder billiga elprylar,
som piratkopior till exempel.

6 FÖRVARA GAMLA
BATTERIER SÄKERT

Lägg inte gamla litiumjonbatterier i
en plastpåse i städskåpet, utan lämna
istället in dem till en återvinningscentral så snart du kan.

#02-2019 BO.
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PÅ GÅNG HOS KOPPARSTADEN

HÅLL KOLL
PÅ DINA POÄNG
Ett bra tips: ha som rutin att
logga in och se över dina poäng
varje gång du ställer om klockan
till sommar- eller vintertid.

Avarn - nytt
bevakningsbolag
hos Kopparstaden
avarn har som uppgift att bevaka
Kopparstadens områden för att säkerställa
att allt är lugnt och i sin ordning. Om det
är något i ett område som kan upplevas
otryggt ser vi på Kopparstaden till att
Avarn besöker det området flera gånger

Utelåst?

Trygghetsjour

Om du låser dig ute vardagar;
klockan 09:30-12:00 och klockan
13:00-16:00 kontaktar du
Kundcenter på 023-458 00.
Övriga tider ringer du jouren
på 010-470 57 09.
Avgift för låsöppning är 550 kr och
betalas via nästkommande hyresavi.
Tänk på att du måste kunna styrka
din identitet och bevisa att du har
ett hyresavtal hos oss!

Att bo i hyreshus innebär att bo nära andra människor. Du
kan höra naturliga ljud som är en del av vardagen, dörrar som
öppnas och stängs, stoj från grannar eller bilar som startar.
Om grannen däremot spelar hög musik sent på kvällen, det är
spring i trapphuset, högljudda gräl eller liknande kan det vara
dags att kontakta Trygghetsjouren.
Trygghetsjouren är öppen mellan 22:00 och 07:00, när det
ska vara lugnt i alla hus.
Utryckningskostnad vid en konstaterad störning debiteras
den störande hyresgästen.
Trygghetsjouren når du via 010-470 57 09.

BO. #02-2019

Många hyresgäster har fått ett klistermärke med texten "Nej till reklam" på. Den
sätter du upp på din brevlåda, postbox eller
inkast för att slippa onödiga reklamblad
och på så sätt spara på miljön! Saknar du
klistermärke? Välkommen till Bobutiken
eller kontakta din Bovärd!

under de närmaste dygnen och regelbundet
under en period framöver. Avarn återkopplar till Kopparstaden direkt om de
upptäcker något som måste åtgärdas för att
ytterligare förbättra tryggheten.

AVARN LÅSÖPPNING OCH TRYGGHETSJOUR
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TACKA NEJ TILL REKLAMEN
OCH SPARA PÅ MILJÖN

Läsvärdesundersökning

TACK!
tack till alla som
har tyckt till om BO i
läsvärdesundersökningen.

GRATTIS!

Vinnaren som får en omtapetsering är Farhat Ibrahim.

MÖTESPLATS

Bovieran

Kungsgården

FÖRSTA SPADTAGET
FÖR SURBRUNNSHAGEN
Det lugna området med en bubblande historia!
ett nytt bostadsområde växer
fram mellan övre Norslund och
Majoren köpcentrum. Det är nära
stan, men också nära naturen
med elljusspår utanför knuten
och vackra naturomgivningar. Här
planeras både hyresrätter och
bostadsrätter. Här finns något
för alla, oavsett om du är är ung
och precis har flyttat hemifrån,
är barnfamilj eller pensionär.

Här fanns en gång Surbrunnen Sveriges första mineralvattenkälla,
som upptäcktes på 1600-talet.
I höst tas första spadtaget för
Kopparstadens 78 hyresrätter, så
kallade Kungsgården som ligger i
Surbrunnshagen.
Under nästa år byggs ett unikt
boende för dig som är 55+ i området:
Bovieran samt 18 radhus med egna
trädgårdar i Brf Högbobäcken.

Vill du veta mer? Läs mer på kopparstaden.se

BRA ATT VETA
Smartaste sättet
att betala hyran
Det enklaste sättet att betala
hyran är med e-faktura. Du
registerar dig för e-faktura via din
internetbank, läs mer på din banks
hemsida. Om du betalar din hyra
med e-faktura kan du göra det
ännu smidigare genom att koppla
till autobetalning. Då betalas
e-fakturorna utan att du behöver
godkänna betalningen varje
månad. Hör med din bank om de
har den funktionen!

Behåll dina köpoäng
Att stå i vår lägenhetskö är gratis. Det
enda du behöver göra är att logga in
på Mina sidor minst en gång var tolfte
månad. Annars kommer du att bli ”inaktiv” som sökande och dina köpoäng
hamnar automatiskt på noll. Du får
påminnelse via mejl eller brev i god tid
innan du riskerar att bli ”inaktiv” så att du
har möjlighet att aktivera dig i tid. Har du
inte möjlighet att själv logga in på Mina
sidor är du välkommen att ringa oss minst
en gång per år för att behålla din plats.
Telefonnumret är 023-458 00.

Viktigt med rätt e-postadress
För att du inte ska missa viktig information om vårt boende, varningar om
köinaktivitet eller erbjudanden – se till att du har rätt e-postadress på Mina sidor.

Träffpunkt IKF
Falun är en plats
där alla kvinnor ska
känna sig välkomna.

MÖTESPLATS
FÖR KVINNOR
ÖVER ALLA
GRÄNSER

utlandsfödda kvinnor är
den grupp som har svårast att få
förankring på arbetsmarknaden
i Sverige. Men Internationella
kvinnoföreningen (IKF) i Falun
jobbar för att de ska få känna
delaktighet och träffa andra
kvinnor, både från Sverige
och andra delar av världen.
Föreningen vill erbjuda alla
kvinnor som inte jobbar eller
pluggar en mötesplats för
gemensam och personlig utveckling. Här ska alla känna sig
välkomna!
Hösten 2017 anordnade
föreningen träffar varannan vecka

på prov, där alla kvinnor oavsett
ursprung fick mötas. Allt fler
kvinnor sökte sig till verksamheten
och nu hålls träffarna en gång i
veckan: torsdagar klockan 10:00
-12:00 och klockan 13:00-16:00.
Träffpunkt IKF Falun är en plats
för alla kvinnor. Här ska de som är
med kunna göra allt från fysiska
aktiviteter och textilt arbete till
språkinlärning, studie- och yrkesvägledning och studiebesök.
Du behöver inte anmäla dig
– det är bara att komma för den
som är intresserad! Alla kvinnor i
Falun är välkomna!

VILL DU VETA MER?
Mail: ikf.falun@gmail.com, Telefon: 072-375 67 50
Du kan också följa verksamheten på Facebook:
@ikf.falun och @traffikf

#02-2019 BO.
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VÅR

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
FRÄMBY

MOT BORLÄNGE

Argentum

RUNN

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 vinter!
Nästa nummer av BO. ko

www.kopparstaden.se

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.

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.

