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På omslaget
Majvor Wiberg, 86 år, har hittat nya sätt att umgås
med vänner på under coronapandemin.
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Under den här mycket speciella våren och sommaren har
jag tänkt extra mycket på vikten av att vara snäll och att visa
medkänsla för andra. Inte bara för mina nära och kära, utan
framför allt för alla medmänniskor runt omkring mig som jag
inte känner och som kämpar på med sitt. Jag känner att jag har
blivit en lite bättre version av mig själv under den här perioden,
men framför allt ser jag otroligt många exempel på omtanke och
snällhet i min omgivning här i Falun, hela tiden. Människor
stöttar varandra, finns till för varandra och visar omtanke på ett
sätt som, i alla fall inte jag, har sett lika tydligt innan.

ÖMÄRK
ILJ
T

Ett nytt kvarter
växer fram i
Surbrunnshagen
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ör ett antal år sedan (2011) kom boken ”Konsten att
vara snäll” av Stefan Einhorn ut. Jag, som tycker mycket
om att läsa och lyssna på böcker, minns att jag lyssnade
på den precis när den kom ut och kan ärligt inte minnas att
den gjorde några djupare intryck på mig. Ett antal år senare,
2018, kom en medarbetare till mig och sa att han hade läst en
sådan bra bok som han tyckte att alla, på den enheten som jag
ansvarade för då, skulle läsa. Jag blev förstås otroligt nyfiken på
vilken bok som gjort så stort intryck på honom och det visade
sig att det var just boken ”Konsten att vara snäll”. Han var
lyrisk över dess innehåll och tyckte det var ett viktigt budskap
för vår arbetsplats. Jag skämdes lite att erkänna att jag hade läst
boken men ärligt inte riktigt kom ihåg dess budskap förutom
det uppenbara att det handlar om att vara snäll. Jag läste därför
boken igen, den här gången medvetet och fick en mer bestående
känsla av dess budskap.

Vi försöker på olika sätt ingjuta mod till alla er som sitter i
självkarantän, vi försöker handla och äta lokalt från våra butiker
i Falun för att vi vill att vårt fina centrum ska överleva. Det
kommer fram otroligt många spännande och uppfinningsrika
idéer på lösningar som gör livet lite lättare att hantera, i en, för
många människor, väldigt svår tid. Jag tänker vad lite det kostar
att vara snäll och bry sig om varandra och vad otroligt mycket
det ger tillbaka.
Ni hyresgäster är och har varit fantastiska under den här tiden
och jag har sett många värmande exempel på just snällhet,
omtanke och uppfinningsrikedom. Hur ni finns till för varandra
och hur vi på Kopparstaden försöker finnas till för er. Min
förhoppning är att vi i Falun kommer ur den här pandemin med
ett större gemensamt hjärta och att vi faktiskt fortsätter att hålla
i att vara just snälla mot varandra.
Ta hand om er och prova att vara lite extra snälla och känn efter
hur det känns i kroppen.
VÄNLIGA HÄLSNINGAR

Susanna Karlevill, vd

Aweys Omar rensar
ogräs för första
gången i sitt liv.

Susanna Karlevill
vd, Kopparstaden

KOPPARSTADEN I
SOCIALA
MEDIER
Välkommen att hälsa
på oss på Facebook. Vi
strävar efter att lägga
ut sådant som du har
både nytta och nöje av.
Du kan själv ställa frågor
och ge synpunkter. Vår
ambition är att svara
inom 24 timmar på
vardagar.
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
Du hittar oss även på
www.linkedin.com/
company/kopparstaden-ab

Här gror
ungdomar
istället för ogräs
Har du sett ett gäng ungdomar i vita t-shirts som ivrigt rensar ogräs på din
innergård? Då är det förmodligen projektet Gro Smart som kommit förbi.

S

edan flera år har Kopparstaden ett
projekt som kallas Gro Smart. Det
ger ungdomar som är boende hos
Kopparstaden en chans till sommarjobb.
För att söka vanligt sommarjobb hos
Kopparstaden behöver du ha fyllt 17 år,
men inom Gro Smart har även 16-åringar
chansen.
– Tanken är att det ska vara ungdomarnas
första sommarjobb. Ett sätt att prova på
hur det är att ha ett jobb med allt vad det
innebär, till exempel tider och rutiner. De
kan börja samla erfarenheter för att lättare
få ett jobb längre fram, förklarar Mikke

Källsved som är handledare.
Gro Smart pågår under två perioder
om tre veckor. Under sina tre veckor får
ungdomarna testa på att rensa ogräs med
olika verktyg, sopa gångar och hålla snyggt
kring husen och på innergårdarna. Ali
Mohammed har jobbat sina första två dagar
och trivs hittills bra.
– Det går bra. Vi har rensat ogräs i buskar
och gångar. Mycket buskar har det blivit,
berättar han.
Bredvid Ali står Aweys Omar och skär loss
ogräs mellan stenplattor med ett rensjärn.
– Det är kul, jag har lärt känna flera nya

personer, alla här är väldigt schyssta. Och
man lär sig en massa saker om verktyg och
ogräs. Jag visste ju knappt vad ogräs var
innan, säger han med ett skratt.
Trevligt gäng
På en kort stund har Gro Smart-gänget
rensat en hel stenläggning. Mikke konstaterar att det går snabbt och att det är ett
trevligt gäng.
– Det är kul att alla pratar med alla.
Förutom att skaffa sig arbetserfarenhet
bygger de också ett socialt nätverk. Det här
är bra på många sätt, säger han.

P.S För den som är intresserad av boken lånar jag gärna ut mitt exemplar,
det är bara att mejla.
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Tillsammans
i en tung tid

Ett gymnastikpass på
Britsarvsgården bryter
av livet i karantän.

Det här året förändrades vardagen för många. I tider när det
är svårare att ses och ha gemensamma aktiviteter med sina
grannar har Kopparstaden anordnat en rad insatser för de
äldre hyresgästerna. Allt från körsång till påskfika.
– Vi har fått stor uppskattning av hyresgästerna och
vi har fått upp ögonen för hur viktiga sådana här saker
kan vara, säger Annika Stålberg, förvaltningschef på
Kopparstaden.

I
Annika Stålberg,
förvaltningschef,
Kopparstaden.

kölvattnet av coronapandemin har
vardagen förändrats för de flesta. Men
särskilt mycket för riskgrupperna som
är över 70 år. Enligt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer ska de undvika sociala
kontakter för att undvika att bli smittade
av covid-19. Det innebär att många blir
ensamma i sina lägenheter.
– Vi har närmare 1 200 hyresgäster som
är över 70 år. När coronapandemin bröt
ut kände vi att vi ville göra något extra för

SOCIALA MEDIER
Följ Kopparstaden på sociala medier för
att se vad som händer ute i områdena. På
Kopparstadens Youtube-kanal kan du också se
filmen om hur det gick till när 750 hyresgäster i
Kopparstaden fick påskfika!
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BRA ATT TÄNKA
PÅ UNDER
CORONAPANDEMIN

Allsång har varit
ett annat uppskattat
inslag i karantänen.

dem. Vi ställde frågan till många av dem
om vi kunde hjälpa till med något, men det
var väldigt få som hörde av sig. Då tänkte
vi att kommer inte hyresgästerna till oss
får vi komma till dem istället och på något
sätt försöka förgylla deras tillvaro lite, säger
Annika Stålberg.
Inför påsk delade Kopparstadens medarbetare ut påskfika till 750 hyresgäster. Små
paket med bullar, kaka och en marsipankyckling levererades till dem som hade
tackat ja till erbjudandet om att få fika.
– Det blev en hel del springande i trappor.
Men det var det helt klart värt och engagemanget var stort hos våra medarbetare, säger
Annika Stålberg.
Balkonggympa
För att uppmuntra till fysisk aktivitet har
Kopparstaden också dragit igång balkonggympa: ett samarbete med Friskis & Svettis,

där man har anordnat gympapass för de
äldre utomhus. De kan följa rörelserna från
sin balkong eller ute på den gemensamma
gården – på avstånd!
Allsång och manskör
Allsång har varit ett annat uppskattat inslag
i karantänen (läs mer om dessa aktiviteter
på sid 7–9). På Valborg kom en manskör
och hälsade maj välkommen med stämsång

UPPDATERA
DINA UPPGIFTER
För att Kopparstaden enklare ska kunna nå
dig se till att ha aktuella kontaktuppgifter
på Mina sidor. Uppdatera din mejladress
och ditt telefonnummer!

● Undvika fysisk kontakt
och håll avstånd.

för hyresgästerna i Herrhagen. Andra inslag
har varit en digital konstrunda anordnad
av Liljevalchs och en stor korsordstävling
för 70-plussarna, där korsord delades ut
till 1 200 hushåll. Man har också delat ut
jordgubbar med grädde till midsommar.
– Det är viktigt att ordna aktiviteter för
alla. En del älskar det sociala, medan andra
vill vara mer för sig själva, men ändå kunna
delta på något sätt, säger Annika Stålberg.

Vad har ni fått för reaktioner från
hyresgästerna?
– Vi har fått stor uppskattning, i form av
mejl, vykort och uppmuntrande ord. Det
känns väldigt bra. På det här sättet har vi
på Kopparstaden också fått upp ögonen för
hur viktigt det är att uppmärksamma våra
hyresgäster lite extra och det är något som
vi kommer fortsätta med, säger Annika
Stålberg.

● Under pandemin är
Bobutiken endast öppen
för bokade besök. Du bokar
tid genom att ringa till oss,
023-458 00. Aktuell
information hittar du på
kopparstaden.se
● Behöver du göra en
felanmälan och har sjukdomssymptom ber vi dig
att återkomma när du är
frisk igen. Är det en akut
felanmälan hör du självklart
av dig så löser vi det på bästa
sätt. Uppge då vid felanmälan
att du är sjuk.

VILL DU VETA MER?
Mer information om Kopparstadens
åtgärder kring coronapandemin hittar du
på kopparstaden.se
#02-2020 BO.
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CORONAPANDEMIN
Bovärden Anna Brask såg på nätet att människor
i Europa sjöng på sina balkonger. Det kan vi väl
också göra, tänkte hon.

Jag har varit med tre
gånger nu. Jag har inte
varit med tidigare på
allsången inomhus,
men det kanske blir
mer framöver.
Allsången på Smedjan
lockade ut människor på
balkongen och innergården,
trots det lite kyliga vädret.

Värmande
allsång från
balkongen
En pandemi stoppar inte allsången på Smedjan. En gång i
månaden hörs sången både starkare och längre än vanligt
eftersom sångarna befinner sig utomhus.
– Det är ett jättebra initiativ, tycker Gunnel Sundin som
är med och sjunger för tredje gången.

N

är covid-19 bröt ut var verksamheten vid Smedjan tvungen att
stänga, därmed skulle också
allsången som hålls en gång i månaden
utebli. Då fick bovärden Anna Brask en idé.
– Jag fick se på nätet att någonstans i
Europa satt folk och sjöng tillsammans
från sina balkonger. Jag tänkte: varför inte
prova balkong-allsång här också? Jag hörde
efter med chefen och vi bestämde oss för
att prova. Nu är det tredje gången vi kör
utomhus-allsång, berättar hon.
Anna och arbetskamraterna Marianne
Moberg Norell och Larry Hansen står
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på innergården och leder allsången med
gitarr och mikrofon. Några personer har
samlats kring dem med glest mellan stolarna
och runt omkring är fler med från sina
balkonger.
Sånger som de flesta kan
– Vi har lagt ut sånghäften i lokalen dagen
innan så de som vill har kunnat hämta i
förväg. Vi sjunger lite blandade sånger som
de flesta kan, till exempel Drömmen om Elin
och Inatt jag drömde, berättar Anna.
Sammanlagt deltar ett 30-tal personer
trots att vädret är kyligt den här dagen.
#02-2020 BO.
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Om inte hyresgästerna kan komma till gympapasset får gympan
komma till hyresgästerna!

De håller igång
kroppen trots karantän

Det råder glad stämning
på innergården trots det
kyliga vädret.

När covid-19 har satt stopp för de vanliga turerna till gymmet så föds
nya idéer. Seniorerna som bor på Kopparstadens trygghetsboenden
kan inte gå till sina vanliga träningspass, då får träningspasset
komma hem till dem istället.

D

et började som ett enskilt
evenemang, men det var väldigt
uppskattat så nu kommer vi hit
varje vecka, berättar Renée Carlberg som är
ledare på Friskis & Svettis.
Under en period åkte hon och kollegan
Catarina Olsson runt till Kopparstadens
trygghetsboenden och körde ett kort
jympapass med de som ville vara med. Den
här förmiddagen står de på Britsarvsgårdens
bakgård.
– Vi kör ett pass som innehåller kondition, rörlighet, lite styrka och balans. En
kort stund och det är väldigt enkla övningar,
men det är ett bra sätt att hålla sig aktiv för
den som är hemma mycket, berättar de.

–

”Jag tycker det är jättejobbigt
att inte kunna träffa folk eller
vara ute som vanligt. Då är det
roligt att det händer något”,
säger Birgitta Lindqvist.

>
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– Det är ett jättebra initiativ. Jag har varit
med tre gånger nu. Jag har inte varit med
tidigare på allsången inomhus, men det
kanske blir mer framöver, det är suveränt,
tycker Gunnel Sundin.
– Det är så bra att de har mycket
aktiviteter här. De flesta som bor här sitter
i karantän, vi är visst gamla nu fast vi
inte känner oss som det. Jag tycker det är
jättejobbigt att inte kunna träffa folk eller
BO. #02-2020

vara ute som vanligt. Då är det roligt att det
händer något, säger Birgitta Lindqvist.
Stans bästa boende
Det råder glad stämning på innergården
trots det kyliga vädret. När hela gänget
stämmer upp i Man ska leva för varandra
tittar till och med solen fram och värmer.
– Vi har stans bästa boende. Med fantastiska bovärdar som alltid ställer upp och

som ordnar roliga aktiviteter. Dessutom har
vi bra grannar och vanligen sker det många
spontana möten i gången mellan husen. Vi
kunde inte ha det bättre, tycker Olle Skogh
och får medhåll från grannarna.
– Alla är positiva och pratar med varandra, fyller Gunnel i, det är väldigt trevligt.
Under våren har ute-allsången varit
på turné, till Bjursås, Hosjögården och
Britsarvsgården.

Utspridda på gräsmattan
Passet drar igång. Några deltagare står
utspridda på gräsmattan, medan några
håller till uppe i sina fönster eller på sina
balkonger. Snart fylls gårdsplanen av härligt
peppande musik och tjoande hejarop
från friskisledarna. De börjar med att
rulla axlarna och sträcka ut armarna, sedan

fortsätter de med att lyfta fötterna och böja
benen. Mjuka rörelser som sätter igång
kroppen.
– Vi jobbar med att få upp flåset och med
att ta ut ledernas rörlighet. Sedan blir det lite
balans och lite benstyrka också. Vanligtvis
leder jag ett pass som heter Jympa soft, som
sätter igång alla system i kroppen. Det här är
en kortversion av det passet. Stabiliteten och
explosiviteten är bland det första vi börjar
tappa när vi blir äldre, därför jobbar vi också
lite med det. Rörelserna är väldigt enkla så
att så många som möjligt kan hänga med,
förklarar Renée.
Seniorer en stor målgrupp
På Britsarvsgården bor endast personer över
70 år och många håller sig för det mesta
hemma i sina lägenheter.
– Seniorerna är en stor målgrupp för
oss på Friskis & Svettis och nu kan de inte
komma till oss som vanligt. Kanske är det
fler som får upp ögonen och vill vara med
även när pandemin är över, hoppas Renée
och Catarina.
#02-2020 BO.
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SENIOR OCH
TRYGGHETSBOENDE

Majvor och Britt undviker
platser där det samlas folk, men
har hittat nya sätt att träffas
på. Att ta en fika eller spela lite
kubb utomhus har gått bra.

”Vi hittar nya
sätt att umgås på”
Coronapandemin har inte lämnat någon oberörd och restriktionerna i samhället
har särskilt påverkat de som är över 70 år. Men Majvor Wiberg och Britt Gradin
har anpassat livet och kan vara sociala ändå.
– Vi gör saker på nya sätt, förklarar de.

R

estriktionerna om social distansering blir lite extra kännbara på trygghetsboenden som
Britsarvsgården. Här bor endast personer
som är över 70 år och många sitter i
karantän i sina lägenheter.
– På sätt och vis är vardagen annorlunda,
men samtidigt inte. Vi är ju vana vid att vara
ensamma. Jag har bott ensam i 10 år och det
känns inte konstigt att vara för sig själv. Man
är ju van att ta egna initiativ för att det ska
hända saker, säger Majvor Wiberg som bott
på Britsarvsgården ända sedan Kopparstaden
öppnade trygghetsboende här. Både hon
och väninnan Britt Gradin försöker hålla sig
fortsatt aktiva trots coronapandemin.
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– Vi är lyckligt lottade som är rörliga. Vi är
pigga och håller oss aktiva. Jag har bil och
kan åka ut till skogen om jag vill ha lite
frisk luft och röra på mig. Det är perfekt.
Ibland kör jag ut vatten och prylar till mitt
barnbarn som tränar, då får jag i alla fall se
honom, berättar Majvor.
Väljer hur sociala de vill vara
Även om både Britt och Majvor har friska
ben så undviker de, enligt restriktionerna,
platser där det kan samlas folk. De får
hjälp av sina barn att handla mat och andra
förnödenheter.
– Jag är ju jätteglad att jag kan få hjälp
med sådant. Visst tycker jag ibland att de

handlar för mycket, de är vana att handla
till en hel familj och jag är ju bara en person.
Men jag fryser in det som blir över, säger
Britt och skrattar.
– Det är kanon att vi får hjälp med mat,
men jag saknar väldigt att gå på stan. Kläder
och sådant är ju svårt att handla åt någon
annan, menar Majvor.
Både Majvor och Britt trivs väldigt bra
på Britsarvsgården. De har bott här i 17
respektive 8 år och båda gillar den stora
valmöjligheten i hur mycket socialt liv de
vill ha.
– Många tror att det fortfarande är ett
serviceboende, eftersom det var det en gång
i tiden. Men sedan jag flyttade hit har det

Vi är lyckligt lottade
som är rörliga. Vi är
pigga och håller oss
aktiva.

55+ Senior är en enkel boendeform för dig som fyllt 55 år och
som ger bra förutsättning för en
god gemenskap och trygghet. Du
kan registrera dig från den dagen
du fyller 53 år och söka bostad när
du fyllt 55 år. Hos Kopparstaden
finns i dagsläget 7 seniorboenden
med totalt 199 st lägenheter.
Du kan registrera dig i kön för
trygghetsboende från den dagen
du fyller 68 år och sedan söka när
du fyllt 70 år. I alla våra trygghetsboenden finns närhet till service,
butiker och kommunikationer.
Samtliga hus är försedda med hiss.
Hos Kopparstaden finns i dagsläget 4 trygghetsboenden med
totalt 202 lägenheter.

MAJVOR WIBERG

varit ett trygghetsboende, vilket är något
helt annat. Alla har egna lägenheter med kök
och badrum som vilken lägenhet som helst.
Sedan hålls det gemensamma aktiviteter som
man kan vara med på om man vill. Det har
varit musiker här och spelat, vi fick påskfika
och så finns det ett café som har öppet som
vanligt, förklarar Majvor.
– Jag tycker det är perfekt. Jag flyttade
hit för att jag ville ha mer socialt liv sedan
jag blivit pensionär, men samtidigt finns det
tillfällen när jag hellre vill vara för mig själv.
Jag behöver det också. Då kan jag gå hem
till min lägenhet och lägga patiens, pussel,
spela piano eller något annat som jag gillar
att göra, fyller Britt i.
Oroar sig för anhöriga
Varken Britt eller Majvor är särskilt oroliga
för att bli sjuka i covid-19, däremot kan de
känna oro för sina anhöriga.
– Jag kan vara orolig för anhöriga som
jobbar på intensiven på lasarettet, som är

utsatta för smitta hela tiden, säger Britt och
får medhåll från Majvor som fyller i.
– Det är svårt också för dem som jobbar
och har företag. Vi är ju pensionärer så vi
klarar oss väl, men jag tänker på dem som
får det kämpigt med sina jobb.
Nya sätt att umgås
De båda damerna har hittat nya sätt att ses,
de fikar tillsammans utomhus och sitter en
bit ifrån varandra. Likadant har de gjort när
det har firats födelsedagar.
– När Majvor hade födelsedag, då köpte
vi pizza och satte oss utomhus och åt. När
jag sedan fyllde år då bjöd jag familjen ut i
parken i Kolgården. Där spelade vi kubb och
fikade men satt på lite avstånd. Det gick lika
bra och var väldigt roligt. Kanske är det här
det nya sättet att fira på, säger Britt.
Såklart finns det perioder när de båda
undrar hur länge pandemin egentligen ska
pågå och de känner sig trötta på restriktionerna. Men än så länge är de båda positiva

(till vänster)
Ålder: 86 år
Familj: Barn och barnbarn
Bor: Britsarvsgården
Gör: Umgås på distans med vänner och
familj, bakar, stickar.
Smultronställe i Falun: Stångtjärn, det är
så fint där och dit kan jag åka med bilen.

BRITT GRADIN (till höger)
Ålder: 75 år
Familj: Barn och barnbarn
Bor: Britsarvsgården
Gör: Umgås på distans med vänner och
familj, lägger pussel, spelar piano.
Smultronställe i Falun: Kolgården, det är
så fint att gå runt sjöarna och där finns både
boulebana, minigolf och allt möjligt.

och tipsar om att det finns gott om sätt att
fortsätta leva gott.
– Fler skulle behöva komma ifrån sina
rum, tycker Britt. Komma ner till caféet på
bottenvåningen till exempel. Där kan man
sitta med bra avstånd mellan varandra och
ändå prata. Det tycker jag att fler borde ta
vara på. Det går att umgås om man umgås
på ett vettigt sätt.
#02-2020 BO.
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GIFTFRI STÄDNING

SURBRUNNSHAGEN

Surbrunnshagen
SURBRUNNSHAGEN
ILLUSTRATIONSPLAN
växer fram

Städa giftfritt

×

SURBRUNNSHAGEN
ILLUSTRATIONSPLAN

Dags för städning? Se upp, en del rengöringsprodukter innehåller
miljöfarliga ämnen. Här har vi samlat några bra tips på hur du får
ditt hem skinande rent och fräscht - utan farliga gifter.

Med miljömärkta rengöringsprodukter utsätter
du varken dig själv, din familj eller naturen för
onödiga gifter. Titta efter fågelsymbolerna
Svanen eller Bra Miljöval i butiken när du handlar.
Genom att välja dem bidrar du också till att
butikernas utbud av miljömärkta produkter ökar.

Det kommer att bli tre fristående
hus med totalt 42 ettor, 16 tvåor,
13 treor och 7 fyror.

SÅPA-TRICKET
Såpa går att använda till mycket. Välj en miljömärkt
variant av vanlig såpa och du kan få både giftfritt och
rent nästan överallt.
Har du bränt något i kastrullen? Testa att koka upp
vatten med lite såpa i, låt det stå en stund med locket
på. Sedan kan du diska ur kastrullen som vanligt.
Gnid in den smutsiga spisen med såpa, låt det verka
en stund och torka sedan av.
Diskbänken blir skinande blank av att gnuggas med
koncentrerad såpa. Testa!

FRÄSCHA UPP DISKTRASAN
En vanlig disktrasa går att använda många
gånger. Släng den i tvätten eller koka den
med lite diskmedel en gång i veckan, så
håller den sig fräsch betydligt längre.

ÄTTIKA MOT KALK
Dricksvattnet i Falun
är kalkrikt och ofta
lämnar det kalkfläckar i
köket. De får du enkelt
bort med ättika eller
citronsyra. Ättika är
också utmärkt för att
avkalka köksmaskiner
som kaffebryggare eller
vattenkokare.

PUTSA SOM PROFFSEN
Fönsterputsmedel kan innehålla
ämnen som är skadliga både för
naturen och för oss människor.
Det är extra viktigt att välja
miljömärkt fönsterputs. Eller
testa att göra som proffsen gör
– putsa fönstren med vanligt
handdiskmedel och en trasa.
Får du fula ränder går de bra att
torka bort med lite hopknycklat
tidningspapper.

DAMMSUG INNAN DU VÅTTORKAR
På golvet samlas mängder av damm och partiklar och
reningsverken har svårt att få bort miljögifter som kommer
via avloppet efter att du har våttorkat. Ha som vana att alltid
dammsuga först innan du våttorkar. Släng dammsugarpåsen i
brännbart och när dammet förbränns oskadliggörs gifterna.

BO. #02-2020

FESTLIG
INVIGNINGSCEREMONI
21 SEPTEMBER

Här planeras Kopparstadens
78 lägenheter och en lokal
fördelad på tre huskroppar.
Allt utformat utifrån ett
hållbart och energieffektivt
perspektiv.

Missa inte invigningen!

Det nya bostadsområdet Surbrunnshagen börjar ta form. Nu är
avverkningen av skog och stubbrytning klar och snart kommer
stommen med väggar och bjälklag resas för Kungsgårdsvägen 7.

Skala: 1:2000 / A3

D
VARNING FÖR KLORIN
Se upp med produkter som innehåller klorin. Det är giftigt för
vattenlevande varelser. Det finns alternativ som är mycket mer
miljösmarta. För både grovrengöring, avkalkning och blekning finns
produkter som är märkta med Bra Miljöval – använd dem istället!
KÄLLA Naturskyddsföreningen
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ANVÄND MILJÖMÄRKTA PRODUKTER

DATUM
2019.10.24

et nya området ligger mellan
Övre Norslund och Majoren
Köpcentrum. Här bygger
Kopparstaden 78 hyresrätter och en lokal
för mindre verksamhet. Det kommer att
bli tre fristående hus med totalt 42 ettor,
16 tvåor, 13 treor och 7 fyror.
Under sommaren har man jobbat
med mark- och grundläggningsarbeten.
Entreprenören har börjat med det hus som
kommer att bli Kungsgårdsvägen 7 och
fortsätter därefter till Kungsgårdsvägen 5
och sist Kungsgårdsvägen 3.

Gång- och cykelbanan har av trafiksäkerhetsskäl flyttats till andra sidan Kungsgårdsvägen.
Mängder med stora 1-meterstrummor har
grävts ned under alla blivande parkeringar.
Trummorna ska magasinera stora vattenmängder vid kraftiga regn.
Inflyttning sommaren 2022
Nu på sensommaren/tidig höst kommer
stommen med väggar och bjälklag till
Kungsgårdsvägen 7 att börja växa fram och
installatörer ser samtidigt till att el, värme,
vatten och ventilation kommer på plats

● Landshövding Ylva Thörn och vd
Susanna Karlevill klipper band.
● Musik.
● Rundvandring i området.
● Information om vad som är
på gång i området.
● Mer information kommer!
successivt. Lägenheterna beräknas vara klara
för inflyttning sommaren 2022.
I området Surbrunnshagen planeras det
byggas 600 bostäder och det blir en blandning av olika boendeformer och aktörer.
Området ligger både nära vacker natur,
handelsområden och Falu lasarett.

Vill du veta mer?
Gå in på kopparstaden.se

#02-2020 BO.
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PÅ GÅNG HOS KOPPARSTADEN

PÅ GÅNG HOS KOPPARSTADEN

MED SIKTE PÅ ÅRETS
STUDENTSTAD

ÅTERVINN DINA KLÄDER
genom textilinsamling kan gamla kläder
och hushållstextilier få nytt liv genom nya
användare. Att återanvända textilier innebär en vinst för miljön, sparar på jordens resurser och minskar kemikalieanvändningen.
Kopparstaden har inlett ett samarbete med
Human Bridge, som samlar in begagnade
textilier, något som ger intäkter till olika
biståndsprojekt.
Kopparstaden kommer ställa ut 13 insamlingsbehållare, där du kan återvinna kläder
och textilier som du inte längre använder.

tillsammans med Falu- och
Borlänge kommun, Tunabyggen,
Högskolan Dalarna och Dalarnas
Studentkår jobbar Kopparstaden
för att Falun och Borlänge ska bli
årets studentstad!
– Vi har dels en bostadsgrupp
där fokus är på att ge alla studenter boende och en bra studietid.
Sedan har vi nu också två arbetsgrupper som aktivt arbetar med
studenternas arbetsliv och studiesociala liv, berättar Maja Kronvall
på Kopparstaden.

Läs mer på kopparstaden.se

För att få bo i Kopparstadens
studentlägenheter behöver du
studera 50 procent studietakt,
tidigare var det 75 procent studietakt som gällde. 50 procent
studietakt motsvarar 15 högskolepoäng.

VILL DU VETA MER?
Läs mer om Kopparstadens
uthyrningsregler för
studentlägenheter på
kopparstaden.se

SMÅ VÄNNER VÄLKOMNAS
TILL KOPPARSTADEN
visste du att kopparstaden just nu håller på att ta fram insektsparker
i några bostadsområden och på så sätt bidrar till biologisk mångfald?
Klimatförändringarna i världen gör att förlusten av flertalet insektsarter
går mycket snabbt just nu. Kopparstaden vill hjälpa de små vännerna
genom att bygga upp en bra livsmiljö för dem och kommer därför så
ängsblommor, samt sätta upp insektshotell, fladdermus- och fågelholkar.

Välkommen till
Kopparstadens
nya hemsida

K

opparstaden arbetar för fullt för att
utveckla en ny hemsida. Fokus i utvecklingsarbetet
är att skapa en tydligare struktur, bättre anpassad design
och ett innehåll som är mer
användarvänligt.
– Syftet är att underlätta för
våra hyresgäster att använda
sidan. Det ska bli lättare att

hitta det man söker, säger Zahra
Näslund, kommunikatör på
Kopparstaden.
Den nya webbplatsen kommer
att bli klar i höst och följer
EU-direktivet om att offentliga
webbplatser ska uppfylla kraven
för tillgänglighet, när det gäller
allt från teknik och innehåll, till
pedagogik.

VÅRT MILJÖARBETE
kopparstaden jobbar för att minska miljöpåverkan på
olika sätt. Ett mål är att vi ska vara helt fossilfria 2030 och ha
minskat vår energianvändning med 30 procent. Redan idag är
energin vi värmer upp bostäderna med 98 procent förnybar
och kommer från fjärrvärme, vi har flera miljötvättstugor och
jobbar för att utöka möjligheten till fastighetsnära återvinning
för dig som hyresgäst.
Läs mer på kopparstaden.se
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under hösten, när utomhustemperaturen ofta svänger från
runt nollan på natten till två-siffrigt antal plusgrader är det inte alltid
värmesystemen hänger med.
Har du problem med kallt i lägenheten (20 grader eller lägre) finns det
några saker du själv kan undersöka/säkerställa innan du felanmäler.
Eftersom termostaten är värmekänslig är det bra att tänka på att:
• Undvika tjocka gardiner som hänger framför elementet.
• Placera soffan en bit framför elementet.

TYCK TILL OM OSS
vi genomför just nu hyresgästundersökningar
och uppmanar alla att ta chansen att tycka till om
Kopparstaden. Den skickas ut per brev och kan besvaras
både via brev eller digitalt. Undersökningen skickas ut till
en tredjedel av hyresgästerna i taget, så om du inte redan
fått den kommer den i september eller december.

VARMA TIPS
FÖR KALLA
FÖTTER

GLÖM INTE MOTORVÄRMAREN!
många vill ha motorvärmar-platser
samtidigt inför hösten, så sök platsen i tid.
Tänk på att du har tre månaders
uppsägningstid på din vanliga
parkeringsplats om du vill ha
en parkeringsplats med
motorvärmare inför vintern.
Gå in på kopparstaden.se för att
hitta lediga p-platser med motorvärmare.

Ventilationen kan också påverka värmeflödet. Ventilen i badrummet kan
ha hamnat i felaktigt läge, något som också kan påverka ventilationen.
Om fläkten i köket saknar spjäll så sugs mer luft ut, vilket gör lägenheten
kallare. Det gäller också om forceringstimern i köksfläkten gått sönder.
Om du misstänker att det är något fel på ventilationen kan du göra en
felanmälan.

FÖRTYDLIGANDE OM

SORTERINGSTIPS
i bo nr 1 2020 skrev vi om att man ska ta bort plastpåsen runt matavfall. Givetvis menar vi inte att man ska ta bort själva kompostpåsen
i papper och slänga matavfallet direkt i tunnan. Däremot ska du aldrig
ha en plastpåse runt din kompostpåse med matavfall. Om det droppar
om din kompostpåse ta istället ut hela behållaren när du ska gå ut med
soparna eller lägg det i en extra anpassad matavfallspåse.

SÅ FUNKAR DET NÄR DET SLÄCKS

DET ANALOGA
TV-NÄTET
SLÄCKS

från den 8 september kommer
det analoga tv-nätet att tas bort
och tv blir helt och hållet digitalt.
Det innebär skarpare bild och
bättre ljud, samt ger möjlighet att
se ännu fler kanaler.
Du som redan tittar digitalt
behöver inte göra något, men om
du tittar på analoga tv-sändningar
idag behöver du ändra till digital-tv
före den 8 september.
Sedan mitten av augusti rullar
en informationstext i tv-rutan
på de analoga kanalerna. Om du

ser den texten betyder det att du
tittar analogt och behöver byta till
digital-tv. De digitala kanalerna
finns redan tillgängliga i ditt tvuttag och du hittar instruktioner
för hur du ställer om på comhem.
se/tv/digitalisering.
Du som bor hos Kopparstaden kan beställa en kostnadsfri
tv-tjänst hos Com Hem som heter
Digitalt startutbud. För att kunna
se det Digitala startutbudet krävs
en digitalbox till din tv som också
ingår kostnadsfritt i paketet.

#02-2020 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 41
NORSLUND
Smedjan Sture
NEDRE
NORSLUND
KVARNBERGET
Teatern

MOT GÄVLE

HÄLSINGGÅRDEN

Argentum

RUNN

FRÄMBY

MOT BORLÄNGE

HOSJÖ
Hosjögården
KORSNÄS

Glimmerstigen
GALGBERGET

+55
Bostadsområden
Kopparstaden har lägenheter för uthyrning
i alla rödmarkerade områden i Falun, samt i Vika,
Grycksbo, Bjursås, Sundborn och Svärdsjö
utanför Falun.

Kvarter
När Kopparstaden äger flera bostadshus intill
varandra, kallar vi det ett kvarter. Alla kvarter har
ett eget namn, t ex Argentum, Pilen eller Gullvivan.

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.

mmer i december!
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.

