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Uppdraget att bygga och 
förvalta bra och trygga 
bostäder för Faluborna 
har varit sig likt över alla 
åren som Kopparstaden 
har funnits.

K opparstaden ab, Falu kommuns 
allmännyttiga bostadsbolag, fyller 
75 år 2022. Hur man än vrider 

och vänder på det går det inte att komma 
ifrån att 75 är en aktningsvärd ålder, en ålder 
som inger vördnad och respekt. En ålder där 
visdom förhoppningsvis sitter i rynkorna och 
i vårt fall i väggarna. Jag får upp bilder av min 
kära mormor Astrids 75-årsdag, där hon sitter 
uppklädd i finsoffan, stolt leende mot kameran 
och omgiven av alla vackra blombuketter som 
hon blivit förärade under dagen. Lite så tänker 
jag mig Kopparstaden också. Vi är många stolta 
medarbetare som dagligen hjälps åt för att våra 
områden ska vara hela, rena, snygga och trygga 
och glänsa i sin finaste prakt!

Samma uppdrag, men olika möjligheter
Uppdraget att bygga och förvalta bra och trygga 
bostäder för Faluborna har varit sig likt över 
alla åren som Kopparstaden har funnits, liksom 
uppdraget att bidra till det goda samhället. Men 
innebörden av vad det goda samhället innebär 
har förstås ändrats under dessa årtionden. Det 
som i början handlade om hälsa och hygien, 
att alla skulle ha tillgång till kök med kylskåp, 
toalett och tvättmöjligheter i sin lägenhet har 
genom åren blivit självklarhet och nu pratar vi 
mer om vikten att alla känner sig trygga och att 
våra områden präglas av mångfald liksom vikten 
av att möjliggöra för hyresgästerna att kunna leva 
ekologiskt smart. Så samma uppdrag, men olika 
åtgärder och aktiviteter som alla speglat sin tids 
utmaningar.

Syftet med den är boken, en summering 
av Kopparstadens första 75 år, är två. Dels att 
bygga stolthet hos alla före detta och nuvarande 
hyresgäster, Falubor generellt och gamla och nya 

medarbetare, som alla på olika sätt har varit en 
kugge i det Kopparstaden som finns i dag. Dels 
att skriva ner vår historia för kommande genera-
tioner innan dagens rensningsiver har gjort att 
ingen längre minns och ingen dokumentation 
finns att få tag på. 

Namnen levde kvar i min mors minne
Under framtagandet av den här jubileumsboken 
har det blivit många vändor ner i Kopparstadens 
arkiv. Fotografier (mest från fester under årens 
lopp och fastigheter) har tittats på, årsrap-
porter lästs och för den äldre historien har 
inbundna böcker med styrelseprotokoll varit 
en ovärderlig källa till kunskap och förståelse 
för Kopparstadens utveckling. Vid ett tillfälle 
hade en bok med styrelseprotokoll från 1947 
följt med mig hem och när min nyfikna mor, 
85 år och tillika född och uppvuxen i Falun, var 
på besök och bläddrade i boken, utbrast hon i 
förundran över alla namnen hon kände igen och 
kom ihåg från sin uppväxt. Det var bland annat 
prominenta herrar som bankdirektör Gösta 
Humble och överläraren Eric Körnings (båda 
var ledamöter i styrelsen för Stora Kopparbergs 
sockens fastighetsaktiebolag), som väckte hennes 
minnen. Historiens vingslag blev plötsligt väldigt 
tydliga när hon kunde berätta anekdoter om 
dessa herrar, som för mig bara var namn på ett 
papper, men ännu in i våra dagar levde i min 
mors minne. 

Den här boken gör på intet sätt anspråk på att 
vara heltäckande, men vill på ett lättsamt och 
tillgängligt sätt, ge en bild av företagets bildande 
och utveckling från 1947 till 2022. Jag önskar 
dig som läsare mycket nöje!

SUSANNA KARLEVILL
vd, Kopparstaden AB

Inledning  7



Bostäder 
för alla

>

Bostäder 
för alla

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

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

Bygge av 
hyreshus på 
”Knoppen” 
1947. 

Det var ett tyngre arbete att bygga bostäder 
under slutet av 40-talet. Här syns en byggnads- 
arbetare på Lustigknopp i Falun 1947.

Byggande och förvaltning 
av nya bostäder skulle till 
stor del göras av kommunala 
allmännyttiga bostadsbolag.
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S verige hade långt in på 1900-talet en 
dålig bostadsstandard. Bostäderna var 
mörka, fuktiga, dyra och små. Många 

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

De allmännyttiga bostadsföretagen är en del 
av det svenska välfärdssamhälle som bildades 
efter andra världskriget. Byggande och förvalt-
ning av nya bostäder skulle till stor del göras av 
kommunala allmännyttiga bostadsbolag. Man 
ville erbjuda bra boende till rimliga kostnader för 
alla, oavsett inkomst och ursprung.

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

Linnéplan byggdes först
Kopparstaden har sitt ursprung i Stora Koppar- 
bergs socken Fastighets AB och Stiftelsen 
Kopparstaden, som båda startade sina verk- 
samheter 1947. De första hyresrätterna som 
byggdes med Stora Kopparbergs sockens fastig- 
hetsbolag AB som byggherre producerades 
på Källtorpsvägen i Främby 1947. Samma år 
byggde Stiftelsen Kopparstaden Linnéplan 2 på 
”Knoppen” med 20 lägenheter, strax efterföljt av 

Manhemsvägen 8 och 10. På den tiden gick det 
en gata rakt över gården på Linnéplan och på 
bottenvåningen i en av Kopparstadens fastigheter 
öppnades en förskola. Vid Manhemsvägen 8 
fanns det  en livsmedelsbutik, en fotograf och 
några småbutiker.

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

att dra träplogen över gården. 1960 köpte 
Kopparstaden in det första snöröjningsfordonet.

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

1948 började Kopparstadens lägenheter på 
Kvarnberget i Falun att byggas. Trevånings-
husen hade moderna lägenheter med badrum. 
I området planerades redan från början två >

1948 började Kopparstadens lägenheter 
på Kvarnberget att byggas. Observera häs-
ten till höger i bild som användes i arbetet. 

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

Ritning av Kopparstadens första hyres-
hus: Linnéplan på Lustigknopp i Falun.

>

Efterfrågan på 
bostäder i Sverige 
och Falun var stor 
i slutet av 40-talet.
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deltidsförskolor och en lågstadieskola in. Många 
barnfamiljer flyttade till Kvarnberget, bland 
annat Sineke Ängsås och hennes familj.

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

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

Under slutet av 40-talet, byggdes även hyres- 
hus på Källtorpsvägen i Främby. Byggherren 

var Stora Kopparbergs sockens fastighetsbolag 
AB som några år senare slogs ihop med 
Kopparstaden.

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

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

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

KOPPARSTADEN BILDAS
1947
Stora Kopparbergs socken fastighets AB och Stiftelsen  
Kopparstaden startar båda sina verksamheter 1947. De produ-
cerar hyresrätter i Falun och är ursprunget till Kopparstaden. 

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

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

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

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

1948
De första 40 lägenheterna på Kvarnberget färdigställs. Koppar-
stadens 493 lägenheter på Kvarnberget är färdigbyggda 1955.

15 september är det pressvisning av det nybyggda Kvarnberget.

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

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

1956
De första motorgräsklipparna kommer till Kopparstaden.

1958
Hyresgästen får rätt att förhandla om hyran i allmännyttan.

>
1947 påbörjades bygget av 
hyresrätter i Främby.

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

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

Faktum är 
att bara 20 av 
de 40 första 
lägenheterna 
som byggdes i 
Främby hade 
kylskåp.”
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Byggboom, 
framtidstro  
och ekonomisk kris
På slutet av 40-talet var framtidstron stark. Nu skulle det byggas fräscha, 
funktionella lägenheter som folk hade råd med. Efterfrågan på hyresrätter 
fortsatte vara stor i Falun ända in på 70-talet och bostadsbyggandet 
blomstrade. Men under 90-talet kom den ekonomiska krisen och massor 
med lägenheter gapade tomma.
 – Jag minns att vi satte upp lampor och gardiner i fönstren för att det 
inte skulle se så tomt ut, säger Kenneth Ahlström på Kopparstaden.

HÄNDELSER I 
KOPPARSTADEN

1960-tal
1963–1965 byggs totalt 350 nya lägenheter 
på Järnet i Falun. Husen ritades av den kända 
arkitekten Jack Hanson.

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

1967 köps den första traktorn in 
på Kopparstaden för att underlätta 
fastighetsskötarnas arbete.

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

1970-tal
1971 startar den organiserade fritidsverk-
samheten i hyresgästernas regi. För kostna-
derna stod, och står än i dag, Kopparstaden.

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

1970 påbörjas byggnationen av Herrhagen 
med 600 nya lägenheter.

1971 slår Kopparstaden, Svärdsjöhus och 
Hyreshus Bjursås samman.

1972 börjar man bygga Kopparstadens 
lägenheter i Bojsenburg.

1973 invigs skulpturen Gapet av Jörg Jeschke 
i Herrhagen.

1976 påbörjas Kopparstadens nybyggnation 
av radhus i Slätta. I etapp 4 och 5 uppstår 
mögelproblem.

Under mitten av 70-talet blir 
Kopparstaden medlemmar i Sveriges 
allmännytta, då kallad SABO.

Under 60- och 70-talen växer många av 
Kopparstadens bostadsområden fram. 
Här syns cyklande barn i Herrhagen 1973.

Herrhagen och skulpturen Gapet 2022.  
Arkitekten bakom området heter Jack  
Hanson och Jörg Jeschke har gjort skulpturen. 
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Byggboomen 
Miljonprogrammet som klubbades igenom i 
riksdagen i mitten av 60-talet gick ut på att en 
miljon bostäder skulle byggas i Sverige under tio 
år för att råda bot på bostadsbristen. Detta påver-
kade också bostadsbyggandet i Falun och under 
60 och 70-talet växte många av Kopparstadens 
bostadsområden fram.

–  Det var en härlig utveckling under den 
här tiden. Människor levde bättre än tidigare 
och många hade nu råd att hyra en egen 
lägenhet. I Kopparstaden byggdes flera större 
bostadsområden under den här perioden, säger 
Göran Rogström, tidigare förvaltningschef på 
Kopparstaden.

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

 – Jag var sex år när vi flyttade in där när det 
var nybyggt 1967. Det var nytt och fräscht och 
många barnfamiljer flyttade in i området. Vi 
barn lekte i glasullsisoleringen i skogen minns 
jag. De hade en stor lagringsplats där som 
skulle användas i byggnationen, säger Kenneth 
Ahlström som numera är energi- och miljöchef 
på Kopparstaden.

Herrhagen och Bojsenburg växer fram
1970 påbörjades byggnationen av Herrhagen 
med 600 nya lägenheter. De karaktäristiska 
alphusen i Herrhagen ritades av arkitekten Jack 
Hanson som även ligger bakom Kopparstadens 
hus på Järnet, polishuset i Falun och Lugnets 
sporthall. I Herrhagen fanns cykelgarage, en ny 
serviceverkstad för personalen och konstverket 
Gapet, en skulptur i form av en grön krokodil, 
skapad av falukonstnären Jörg Jeschke (läs mer 
om konsten i Kopparstaden på sid 44). När Jack 

Hanson ritade Herrhagen var han mycket mån 
om att ta vara på dagsljuset. Det lyckades han 
med och resultatet blev ljusa och välplanerade 
lägenheter. 

1972 startades det största byggnadsprojektet 
i Kopparstadens historia i Bojsenburg. När det 
stod färdigt 1977 var 1 000 lägenheter produce-
rade i 23 kvarter. Husen är byggda i betong med 
träfasader och har tre till fyra våningar.

Personalstyrkan utökades 
Under 70-talet byggdes lägenheterna i en moder- 
nare standard. De hade moderna kök och venti- 
lation, tidigare var det bara självdrag som gällde.

När bostäderna blev fler utökades också 
personalstyrkan på Kopparstaden och nya 
förvaltningsområden bildades. Det fanns 
stora bygg, snickeri- och måleriavdelningar på 
Kopparstaden.

– Vi lagade allt mellan himmel och jord. 
Det fanns inte underhållsplaner på samma sätt 
som idag, det vill säga att man gör renoveringar 
efter ett visst intervall, utan det var mer så att vi 
lagade något när det gick sönder. På den tiden 
fick fastighetsskötarna också göra mer av allt, 
idag är det mer specialiserat vem som gör vad 
och man tar in hjälp av underentreprenörer, 
berättar Göran Rogström. Läs mer om att jobba 
på Kopparstaden på sid 50. 

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

 – Det gjorde att efterfrågan på bostäder 
minskade. 1989 hade vi sju tomma lägenheter, 

1980-tal
1981 kostar fastighetsunderhållet nästan  
12 miljoner.

1983 får personalen skyddskläder från 
Kopparstaden.

1988 byggs totalt 125 nya hyresrätter på 
Kvarnbergsvägen och Källviksvägen. 

1989 Vindsbrand på Källtorpsvägen 20 C-E i 
samband med slutbesiktning efter renovering. 

1990-tal
1991 anställs en energicontroller för att 
effektivisera energiförbrukningen på 
Kopparstaden.

1992 köps 20 Nokia mobiltelefoner in på 
Kopparstaden. De kostar 20 000 kronor styck!

1992 blir 66 nya lägenheter på Silverstigen  
på Galgberget verklighet. 

1992 tar Kopparstaden över rollen att hyra ut 
bostäder från kommunen.

1995-2005 minskar efterfrågan på bostäder 
och inga nyproduktioner sker i Kopparstaden 
(förutom Bjursåsvägen 28).

1996 blir 115 anställda 85, då personal måste 
sägas upp på grund av den ekonomiska krisen 
och minskad efterfrågan på bostäder.

1996 Stor anlagd brand på Seminariegatan 55 
som började på vinden, hela huset skadas 
förutom stommen. Alla 19 hyresgästerna 
evakueras. Huset återuppbyggs på samma 
betongstomme.

1997 står 800 lägenheter i Kopparstaden 
tomma.

1999 Brand på Jungfruvägen 27. En helt ny 
byggnad (studentboendet 27:an) byggs efter 
20 år på samma plats.

1999-02-22 blir Kopparstaden miljö-
certifierade enligt ISO 14001:1996.

>

1972 påbörjades det största byggnadsprojektet i Kopparstadens historia, 
Bojsenburg. 1977 var de 1 058 lägenheterna klara. Denna bild är från 1979. 

Totalt byggdes 600 lägenheter i  
Herrhagen. Detta är en bild från 1979. 

Hyttkammaren 
producerades 
2008 och är byggt 
med trästomme. 

Bojsenburg 1995.

Kopparstadens målare. 
Denna bild är tagen i 
Bojsenburg 1995.

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

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

Den ekonomiska krisen innebar också att 
man var tvungen att säga upp personal inom 
Kopparstaden. Från 1995 och tio år framåt 
byggdes inga nya lägenheter i Kopparstaden.

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

– Huset är byggt med en trästomme och 
värms till stor del upp av fjärrvärmens returvär-
me. Hyresgästerna debiteras sin faktiska elan-
vändning utan någon fast avgift. De betalar bara 
för sin faktiska förbrukning, berättar Kenneth 
Ahlström. Andra exempel på klimatsmarta hus 
är passivhusen Argentum och Vitsippan.

2015 byggdes 115 lägenheter på Glimmer-
stigen på Galgberget.

– Jag minns när jag åkte upp dit 2013. Jag 
gick in i skogen och såg vattenspegeln från Runn 
och tänkte att det här är en fantastisk plats att 
bygga bostäder på. Vilket läge, säger Leif Kajblad 

som tidigare var bygg- och utvecklingschef på 
Kopparstaden.

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

Längre processer
– En annan trend är att vi bygger lite mindre 
lägenheter, de är mer yteffektiva idag. Husen 
är mer energisnåla och vi spar mycket energi på 
att de flesta bostäder värms upp med fjärrvärme 
numera, säger Kenneth Ahlström.

En annan skillnad i bostadsbyggande idag 
mot förr är att processerna är längre innan 
byggnationen påbörjas.

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

Idag är efterfrågan på bostäder stor och 
Kopparstaden jobbar ständigt med att skapa 
hem till Faluborna. Kopparstaden har 2022 i 
genomsnitt 50 sökanden per lägenhet. 

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

2007 Brand på Herrhagsvägen 55 efter sängrökning och två 
personer omkommer. Stommen är intakt men 20 lägenheter 
totalförstörs. Nya lägenheter återuppbyggs och står inflytt-
ningsklara 2008.

2008 byggs Hyttmakaren med 46 klimatsmarta lägenheter.

2009 ansluter sig Kopparstaden till Skåneinitiativet som 
innebär att allmännyttiga företag ska spara 20 procent energi 
från 2007 till 2016 och man lyckas med uppdraget.

2009 köper Kopparstaden två vindkraftverk som producerar  
9 miljoner kWh el varje år.

2010-tal
2010 blir fiberutbyggnad till samtliga lägenheter färdig.

2010 läggs 185,9 miljoner kronor på underhåll i Kopparstaden. 

2010 Brand på vinden på Kungsgårdsvägen 20. Sex lägenheter 
(av 36) brand- och rökskadas. Huset återuppbyggs samma år.

2010 I början av augusti brinner hela huset på Jungfruvägen 
137 (ägs av SBB idag) och 14 lägenheter totalförstörs. Huset 
återuppbyggdes på samma betongstomme men med bättre 
isolering, treglasfönster och en frånluftvärmepump.

2011 träder den så kallade allbolagen i kraft som säger att 
allmännyttiga bostadsbolag ska vara affärsmässiga.

2012 byggs två projekt med passivhus: Argentum på 
Galgberget och Vitsippan i centrum.

2015 byggs 115 lägenheter på Glimmerstigen på Galgberget.

2018 flyttar Kopparstadens snickeri till Ingarvet.

2019 byggs det nya studentboendet Student 27 med 40 nya 
lägenheter på Jungfruvägen och Kopparstaden går från ett 
underskott till balans av studentlägenheter.

2019 invigs den nya spontanidrottsarenan NenoCourt i  
Nedre Norslund.

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

2021 läggs 211,9 miljoner kronor på underhåll av befintliga 
bostäder i Kopparstaden.

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

>

Efterfrågan på bostäder minskade 
under 90-talet och många lägen-
heter i Kopparstaden stod tomma. 

Under den här 
tiden blev fokus 
på miljömässig 
hållbarhet 
starkare.
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Krisen i Slätta
Radhusområdet i Slätta som byggdes under 70-talet ansågs 
vara en riktig familjeidyll, men i början av 80-talet kände en 
del boende en stark mögellukt i husen. Det var startskottet 
på en av de största kriserna i Kopparstadens historia.

Det skrevs mängder av 
artiklar om mögelskandalen 
i Slätta under 80-talet. 

Huvudproblemet 
var att husen var 
felbyggda från 
början.

>
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U nder slutet av 70-talet utökade Koppar- 
staden bostadsbeståndet med radhus 
i Slätta. Småhusproduktion var något 

helt nytt i Kopparstadens historia, speciellt 
eftersom husen skulle säljas via kommunens 
tomtkö.

De tre första etapperna av hus färdigställdes 
som planerat 1976–1978, men husen i etapp 
4 och 5 fick problem med mögel. Orsaken 
var undermålig dränering i kombination med 
bristfällig konstruktion av husens bottenplatta, 
vilket gjorde att fukt trängde in. 

Många arga och besvikna 
Roland Nilsson, idag IT-chef på Kopparstaden 
bodde i Slätta som barn under mitten av 
80-talet. Han minns inte så mycket av själva 
skandalen från den tiden. Däremot bor han nu 
i området igen sedan några år tillbaka, är aktiv 
i styrelsen för samfälligheten och är insatt i vad 
som hände. 

– Marken i delar av området var väldigt fuktig 
där husen i Slätta skulle byggas. En granne till 
mig flyttade in i etapp fyra när det var nytt. Han 
hade gått in i sitt hus innan det var färdigbyggt 
och konstaterat att det låg vatten på bottenplattan. 
Någon vecka senare var golvet lagt på den fuktiga 
husgrunden. Han berättade också att han under 
början av 80-talet besökt en granne i området 
och där hade fukten krupit upp en halvmeter i 
väggarnas isolering. När de stack ner en spade i 
marken intill huset så hade det flödat upp vatten 
på grund av att det var så mycket fukt i marken, 
berättar han.

Björn Paulsen är en av dem som flyttade in i 
etapp 4 år 1980. 

– Jag och min fru bodde i en lägenhet och ville 

flytta till något större med våra två barn. Slätta 
var ett omtyckt område bland barnfamiljer, så vi 
bestämde oss för att flytta dit, berättar han. 

Många arga och besvikna 
Till en början var Björn och hans familj nöjda 
med sitt nya boende, men ganska snart spred 
sig oro i området, då flera av de nybyggda husen 
luktade mögel. 

– Vi grannar hade många möten om detta och 
många var arga och besvikna. Det blev en lång 
och utdragen konflikt. Jag har en tjock pärm kvar 
med tidningsurklipp och information från alla 
långa möten jag suttit i. Huvudproblemet var att 
husen var felbyggda från början, berättar Björn. 

Enligt Kopparstadens verksamhetsberättelser 
så rapporterades mögellukt i Slätta första gången 
i början av 80-talet. 1983 handlar nästan två 
fulla sidor av Kopparstadens verksamhetsberät-
telse åt problemen i Slätta. Här är ett utdrag:

Bolaget har under produktionen haft stora 
problem med totalentreprenören, Platzer 

Bygg AB. Vid slutbesiktningen befanns husen vara 
behäftade med onormalt stort antal fel och brister, 
som fortfarande vid årets slut, trots flera efterbe-
siktningar, icke åtgärdats…  … Till detta problem dök 
så den alltmer i landet kända s k ”mögelsjukan” upp. 
Fler husägare har tvingats att lämna sina hus efter 
det att Hälsovårdsnämnden utdömt husen som 
sanitär olägenhet eller att läkare förklarat bostads-
miljön som olämplig för vissa människor. Bolaget 
har härvid utan hyra upplåtit ”evakueringsbostäder” 
åt de drabbade familjerna. Även flyttningskostnader 
har ersatts. Totalt har under året nio hus i etapp 4 
och två hus i etapp 5 evakuerats.

Grundproblemet var att man helt enkelt hade 
struntat i att dränera runt husen i Slätta etapp 
4 och 5. Det skrevs mängder av artiklar om 
byggfusket och husägare ställde skadeståndskrav 
mot Kopparstaden. Tvisten var lång och utdragen 
och landshövdingen i Dalarna, Ingvar Gullnäs, 
medlade i härvan. Kopparstaden framförde ock-
så fel och brister till entreprenören Platzer Bygg 
AB, som till slut stod för en del reparationer och 
kostnader för åtgärder mot möglet. 

Under 1983/1984 erbjöd Kopparstaden att 
köpa tillbaka mögelhusen i etapp 4 och etapp 
5. Många husägare valde att sälja tillbaka husen 
till bolaget, medan andra valde att få husen 
reparerade. 

– Luften gick ur oss efter att ha haft hantver-
kare hemma stup i kvarten som skulle åtgärda 
problemen. Vi valde att sälja tillbaka vårt hus till 
Kopparstaden 1984, berättar Björn Paulsen. 

Kopparstaden dränerade om marken och genom-
förde omfattande reparationer av husen. Husen 
fick nya golvkonstruktioner och nedre delen av 
väggarna bytes ut innan husen så småningom 
såldes. 1984 omvandlades Slätta 4 till bostads-
rätter. 1989 bildades en bostadsrättsförening för 
Slätta 5. 

FAKTA 
KRISEN  
I SLÄTTA 

• 1978-1980 byggs etapp 4-5 av radhusen i Slätta. 
• 1981 börjar villaägare i Slätta ställa skadeståndskrav  

mot Kopparstaden på grund av mögelangripna radhus. 
• 1984 beslutar kommunstyrelsen att Kopparstaden  

rekommenderas att köpa tillbaka husen i etapp 4 och 5. 
• 1984 omvandlas Slätta 4 till bostadsrätter. 
• 1985 beslutar kommunstyrelse att täcka Kopparstadens  

förlust från året innan (18Mkr) med ett aktieägartillskott. 
• 1989 bildas en bostadsrättsförening för Slätta 5.

Roland Nilsson, idag 
IT-chef på Kopparstaden, 
växte som barn upp i 
Slätta under 80-talet.

I slutet av 70-talet byggde Kopparstaden småhus till försäljning i Slätta, det 
handlade alltså inte om hyresrätter. Husen i de två sista etapperna blev föremål 
för stora rubriker på grund av byggfusk. Bild från Slätta centrum 1975.

Björn Paulsen flyttade in i etapp 4 med 
sin familj 1980. De var en av alla familjer 
som drabbades av mögel. Fyra år senare 
sålde de tillbaka huset till Kopparstaden.

>
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Boinflytande
– att vara med och göra skillnad

1981 infördes boinflytande i Kopparstaden. Det innebär att 
hyresgästerna kan påverka sitt boende på olika sätt. Det kan 
handla om allt från att göra förändringar i den egna lägenheten 
till att få en ny grillplats eller lekpark i bostadsområdet. 

F rån början var det Hyresgästföreningen 
som jobbade med boinflytande för 
Kopparstadens räkning. En representant 

från den lokala hyresgästföreningen anordnade 
bomöten. Kopparstaden bjöds in och informera-
de hyresgästerna vilka planer för utveckling som 
fanns och hyresgästerna fick komma med idéer 
och tycka till om olika saker. Sedan 2015 är det 
Kopparstaden som ansvarar för boinflytandet. 
Tanken är att man ska nå fler hyresgäster än 
tidigare. 

– Det är viktigt att hyresgästerna ska kunna 
påverka och delta i utvecklingen av sitt boende. 
Att känna sig delaktig bidrar till ett tryggare 
och mer trivsamt bostadsområde och förbättrar 
dessutom folkhälsan, säger Annika Stålberg, 
förvaltningschef på Kopparstaden. 

Idag finns en större tillgänglighet än förr för den 
som vill tycka till om saker. Man kan ringa, mejla 
eller chatta med Kundcentret. Man kan också 
besöka Kopparstaden, prata med sin bovärd eller 
göra ett inlägg på sociala medier. Tre gånger per år 
genomför dessutom Kopparstaden en hyresgäst- 
enkät, där de boende får göra sin röst hörd. 

– Vi vill ta tillvara på hyresgästernas idéer 
och kunskap för att på bästa sätt utveckla våra 
bostadsområden, säger Annika Stålberg. 

Annika Stålberg, 
förvaltningschef på 
Kopparstaden. 

Kopparstaden 
tycker att det 
är viktigt att 
lyssna på hyres-
gästernas idéer 
och åsikter.

KOPPARSTADENS 
OMRÅDEN VÄXER 
FRAM Kopparstaden har byggt totalt 

tusentals lägenheter sedan starten 
1947. Här är ett axplock av dem.

1940-TAL 1950-TAL 1960-TAL 1970-TAL 1980-TAL

1990-TAL 2000-TAL 2010-TAL 2020-TAL
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194 0
FRÄMBY
Källtorpsvägen 2-22

Antal lägenheter: 192 st av den äldre typen. 
Runt 30 st byggdes 1989.
Byggstart: 1947
Byggstil: Mindre lamellhus med genom-
gående lägenheter med fönster i minst två 
väderstreck. Källare med tvättstuga.
Övrigt: Omfattade även en maskinell tvätt-
stuga och bastu för både hyresgäster och 
arbetare vid Svenska Järnvägsverkstäder  
(som bidrog med 40 000 SEK till tvättstugan).

LUSTIGKNOPP
Linnéplan 2, kvarteret Gulmåran,  
även benämnd Bikupan 18

Antal byggnader: 3 st
Antal lägenheter: 60 st
Byggstart: 1947
Arkitekt: HSB:s riksförbund,  
arkitektkontoret i Stockholm.
Byggstil: Tegelhus som är lite djupare än smalhusen 
som byggdes något årtionde tidigare. Husen har 
källare och är delvis byggda i suterräng. 
Hyra: Vid inflytt var hyran 22,73 SEK/m2.

Kopparstadens områden växer fram  2726  Kopparstadens områden växer fram



1950
KVARNBERGET
Benämns ”gamla Kvarnberget”

Antal byggnader: 26 st
Antal lägenheter: 494 st
Byggstart: 1948
Arkitekt: HSB:s riksförbund, arkitektkontoret,  
Bengt Hedmark.
Byggstil: Fasaderna är grovt putsade och har tidstypiska 
vita slätputsade fönsteromfattningar. Husen byggdes för 
familjer med flera barn och är ofta planerade med små 
kök med matplats för att maximera ytan för sovrum. 
Kuriosa: Kvarnberget kallades för Plättberget i folkmun. 
Lite skämtsamt sa man att man bara hade råd att äta 
pannkakor där på grund av den höga hyran.
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NEDRE NORSLUND
Kopparvägen 39-59

Antal byggnader: 14 st
Antal lägenheter: 271 st
Byggstart: 1966
Arkitekt: Kommunernas konsultbyrå.
Byggstil: Området ingick i miljonprogrammet. 
Likadana hus och lägenheter i ett stort antal. 
Praktiskt planerade lägenheter oftast för 
familjer. Fasaden är av tegel med mindre 
trädekor och husen har platta tak.
Unikt med området: Idag är området 
renoverat och Kopparstaden har byggt ett 
uppskattat aktivitetsområde (Nenocourt)  
som flitigt används av de boende.

BRITSARVET
Hellbergsväg 2–8 och Seminariegatan 31–33 
Hellbergsväg 10–18 och Seminariegatan 35–45

Antal byggnader: 17 st
Antal lägenheter: 237 st
Arkitekt: Jack Hansons arkitektkontor.
Byggstil: Miljonprogramsområde med återupprepade byggnader i stort 
antal. Tegelfasad utan takfot och taksprång. Lägenheterna har inbyggda 
terasser/balkonger.
Unikt med området: I kanten av området finns 5+4 hyresradhus i två plan.
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1970
BOJSENBURG
Britsarvsskolan 3 och 4 samt Britsarvsgården 8

Antal byggnader: 52 st
Antal lägenheter: 1 058 st
Byggstart: 1974
Arkitekt: HSB:s riksförbund, arkitektkontoret,  
Bengt Hedmark.
Byggstil: Bojsenburg är uppbyggt kring sju vändplaner och på varje 
vändplan finns det två till fyra fyrkanter med hus (tre till fyra hus 
per fyrkant). Ursprungligen var alla husen röda. Klassiska 70-tals 
hus med dåligt isolerade väggar, tak och fönster. Idag pågår en stor 
renovering av hela området och lägenheterna kommer upprustas till 
nybyggnadstandard. Vindsvåningarna kompletteras med balkong.
Kuriosa: Ett hus brann ner på området 2 augusti 2010. Byggdes sedan 
upp till studentboende med inflytt 2019.
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BJURSÅS
Lisbets väg

Antal byggnader: 8 st
Antal lägenheter: 21 st
Byggstart: 1988
Arkitekt: Sigma 88 arkitekter.
Byggstil: Lite mer varierad färgsättning infördes under 
1980-talet vilket visar sig här. Småskaligt och mer varierat 
präglar området. Fönstren är mindre än tidigare för att 
spara energi. Enplanshus med två lägenheter i varje.

NYA KVARNBERGET
Källviksvägen 7-11, Kvarnbergsvägen 22

Antal byggnader: 5 st
Antal lägenheter: 125 st
Byggstart: 1988
Arkitekt: White arkitekter.
Byggstil: Tydliga 80-tals hus med olika mönster 
och variation i tegelfasaderna. Områdena är 
bilfria med parkering runt om. Indragna delar på 
översta våningen med tydliga taksprång.
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GRUVRISET, Bo91
Nedre Gruvrisvägen 34-38, Silverstigen 2-34, 
Tingsvägen 15, 21, 33

Antal byggnader: 21 st
Antal lägenheter: 66 st
Byggstart: 1990
Arkitekt: Mondo arkitekter.
Byggstil: Husen byggs nästan uteslutande med be-
tong och putsade fasader under 1990-talet. Balkong-
erna är större än tidigare och lägenheterna är också 
större invändigt. Husen har ingen källare utan allmän-
na utrymmen planeras i till exempel markplanet eller i 
komplementbyggnader. Ny variant av loftgångshus där 
loftgången även ska kunna användas som uteplats.
Kuriosa: Husen byggdes till bostadsmässan Bo91.

PILEN
Bergmästareg 28-30, Promenaden 29

Antal byggnader: 7 st
Antal lägenheter: 88 st mitt i centrum.
Byggstart: 1992
Arkitekt: VBB arkitekter.
Byggstil: Kvarteret Pilen är ett tydligt inslag i 
1990-talets arkitektur och samhällsplanering där 
man  försökt göra en attraktiv och intressant bygg-
nad. Det har även satsats en del på innergården och 
dess utformning som blev vanligare under 1990-talet.
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2 000
GULLVIVAN
Trädgårdsgränd 2-14

Antal byggnader: 7 st
Antal lägenheter: 62 st
Byggstart: 2005
Arkitekt: Husplan Cinnober arkitekter.
Byggstil: Gullvivan är byggt i Falun på 
2000-talet och har följt den arkitektur  
som blev vanlig under 1990-talet i de större 
städerna, med funktionalism som förebild. 
Kuriosa: Första byggprojektet efter 
bostadskrisen då många lägenheter stod 
tomma. Nyhet med extra tysta lägenheter.

HYTTKAMMAREN
Yxhammargatan 6

Antal byggnader: 2 st
Antal lägenheter: 46 st
Byggstart: 2008
Arkitekt: Mondo arkitekter
Byggstil: Valet att bygga i trä präglade hela huset med 
försök att efterlikna trä fast fasaden till stor del består 
av andra material. Färg och form är typiskt för ett nytt 
trähus i Falun och har därefter fått stå som förebild för 
flera projekt.
Kuriosa: Första flerfamiljshuset med över två våningar 
i trä. Pilotprojekt som träbyggnadsstad i Sverige 
(tillsammans med Växjö och Skellefteå). Större delen av 
uppvärmningen sker med returvatten från fjärrvärmen.
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2 010
BRIGADEN
Kungsgårdsvägen 1 - Stenbocks väg 2, 4, 6 och 10

Antal byggnader: 5 st
Antal lägenheter: 89 st
Byggstart: 2014
Arkitekt: A-sidan via Byggarna.
Byggstil: Brigaden är byggt som ett loftgångshus med 
tydliga och trevliga gångar på norrsidan. Alla har genom-
gående lägenheter med ljus från minst två väderstreck. 
Putsade fasader med milda färger återspeglar byggstilen 
för 10-talet. Det finns även en komplementbyggnad 
med trä i mitten av området.
Kuriosa: Brigaden färdigställdes och hyrdes ut till  
skid-VM 2015, som logi för delar av massmedia, bland 
annat SVT och tysk TV. 

GALGBERGET
Glimmerstigen 11-19

Antal byggnader: 5 st
Antal lägenheter: 115 st
Byggstart: 2014
Arkitekt: Arkinova arkitekter, NNC.
Byggstil: Traditionella punkthus med tegelfasad och betongstomme 
med ett centriskt placerat trapphus. Husen har ingen källare utan har 
teknikutrymmen i markplan och på vinden. Lägenheterna har utsikt 
åt två väderstreck. Lite otraditionellt har husen fått vridas för att på 
bästa sätt få in ljus till lägenheterna.
Kuriosa: Första gången med konceptet Kombo-hus från Sveriges 
Allmännytta. Kombo-hus är ett koncept/upphandling av typhus 
som gjordes genom Sveriges Allmännytta, vilka kunde avropas av 
allmännyttiga bostadsbolag över hela landet.
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TEATERN
Sturegatan 54, Engelbrektsgatan 19

Antal lägenheter: 87 st
Byggstart: 2020
Arkitekt: Mondo arkitekter.
Byggstil: Ett slutet innerstadskvarter som har fått neddraget 
tak för att minska höjdkänslan. Blandad fasad av tegel och 
puts med milda tidstypiska kulörer. Innergården har fått stora 
lättskötta ytor. Hela kvarteret har ett upphöjt garage, delvis 
för att nedre lägenheterna ska få lite insynsskydd.
Kuriosa: All uppvärmning sker genom returvärme vilket  
är unikt, en utveckling av det system som finns på Hytt- 
kammaren.

SUNDBORN
Byggt i trä och med trästomme

Antal byggnader: 4 st
Antal lägenheter: 24 st
Byggstart: 2021
Arkitekt: AIX arkitekter.
Byggstil: Utformningen har inspirerats av intilliggande 
byggnader och det historiska arvet som finns i Sundborn. 
Träfasad och falurött var ett måste. Byggnaderna är 
endast i två plan (utan hiss) för att passa in på ett bra 
sätt. Komplementbyggnad på innergården med en trevlig 
yta för hyresgästerna.
Kuriosa: Första gången Kopparstaden bygger på lands-
bygden sedan 90-talet. Installation av fjärrvärmeverk 
tillsammans med Falu Energi & Vatten.
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Järnet
Den här bronsskulpturen 
skapades i slutet av 60-talet 
av Lars Andersson. Hans son 
Jonas Hohenthal har skapat 
fundamentet. Konstnären ville 
att fisken skulle vara omgärdad 
av vatten, men det blev inte av 
på grund av säkerhetsskäl. 

Britsarvsgården
”Ballongen” i stål av Jörg Jeschke. 

Främby, 
Källtorpsvägen
De nio pelarna längs Källtorpsvägen 
med olika höjd och mönster är ett 
verk av Lars Wikström som murade 
upp pelarna vid Kopparstadens 
hyreshus 1989.

Kvarnberget – Arbetaren
Statyn ”Arbetaren” på Kvarnberget är skapad av Michail Katz. Han var 
en rysk skulptör, verksam och bosatt i Stockholm 1926–1951.

Bostadsområdet Kvarnberget byggdes i början på 50-talet, då även 
statyn placerades i parken. 

Verket visar en muskulös man med bar överkropp som har en slägga i 
handen och påminner om de heroiserande skildringar av arbetet som var 
typiska för Sovjetunionen. Replikor finns i Stockholm, Avesta, Eskilstuna, 
Brynäs i Gävle och Piteå. Verket kallas ibland även ”Smeden”.

Nedre 
Norslund
”Gula Hoppet” av norska 
Catherine Kullberg kom på 
plats 2018 när Kopparstaden 
anlade en aktivitetspark i 
Nedre Norslund. 

Konstnären har med hjälp 
av laser skurit ut en mängd 
olika små symboler och 
figurer som symboliserar ak-
tiviteter som barn och vuxna 
kan tänkas utföra i parken.

Gapet i Herrhagen
Gapet är designat av Jörg Jeschke och skapades för att dölja ventilations-
öppningen. Kallas idag i folkmun för Krokodilen. Renoverades 2017.

När den fantasifulla krokodilen i Herrhagen skapades 1970 fanns även 
ett ihåligt blått ägg nära krokodilen. Under 90-talet flyttades ägget till 
en annan plats i Falu kommun. Nu är ägget lokaliserat till lekplatsen på 
Gamla berget. Det har även blivit ommålat till en nyckelpiga! 

Hans Jörg Jeschke, född 16 oktober 1938 i Graz i Österrike, är en öster-
rikisk-svensk skulptör. Jörg Jesckke utbildade sig i skulptur på Konsthög-
skolan i Wien 1960–1965. Han bor och arbetar sedan 1965 i Falun.
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Främby, Källtorpsvägen
Jörg Jeschke är konstnären bakom det lilla ångloket.

Teatern
”Jiga” från 2019 är skapad av Jiga 

Design. Bakom konstverket 
står Forshaga Gabriella 

Hjalmarsson. ”Jiga” finns på 
innergården av kvarteret 
Teatern. Sturegatan/
Engelbrektsgatan/
Gruvgatan. Skulpturen 
finns i två exemplar och 

har även belysning.

Britsarvsgården
Skulpturen Häst och ryttare är 
skapad av Kent Boholm. Den är 
gjord i järn och står i ljushallen på 
Britsarvsgården. Tillkomstår: 1977.

Hjul i Främby
Gösta Backlund har gjort ett flertal 
verk i emalj som sattes upp på hyreshus 
längs Källtorpsvägen i gamla Främby 1989.

Verken är inte identiska, men några de-
taljer återkommer på flera av konstverken 
såsom vagnshjulet, regnbågen och moln.

Mor med barn i Kvarnberget
Fasadkonst av konstnären Olle Holmsten. Relief i betong, föreställande 
en kvinna med barn, en hund och växtlighet. 1950 skapades konstverket 
som en gåva från byggnadsfirman C.P Lindbom och Son i Gävle. Motivet 
är inspirerat av att det tidigare låg en förskola i huset.

Pilen
Huset byggdes klart till 
skid-VM 1993 då politikerna 
ville göra Svärdsjögatan till en 
paradgata. Klocktornets emaljblommor 
lyser upp gatan året om. Björn Ekedahl och 
Jörg Jeschke står bakom utformningen. 

Hosjögården
På Hosjögården i Hosjö syns 
en stabbläggare i helfigur, som 
ett minne av traktens förflutna. 
Konstverk i bränd lera som är utfört 
av Kent Boholm. Stabbläggaren var 
en plankbärare, det tyngsta arbetet 
på sågverket.

Hosjögården
Staty av den socialdemokratiska profilen 
Axel Danielsson. På stenen står bland annat 
att han "gav sitt mod åt de förtrycktas sak". 
Svenska arbetare reste stenen 1949. 
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TIDSTYPISKT
Kopparstaden bildades 1947. Under dessa 
75 år har planlösningarna förändrats och 
många tidstypiska prylar fått plats i våra 
hem. Här är ett urval.

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

De barnförbjudna finrummen försvann.

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

Pinnstolar.

I slutet av 40-talet började hyresrätter 
byggas, bland annat Kopparstadens 
Linnéplan 2 och Kvarnberget.

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

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

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

1958 öppnade Ikea det första varuhuset i Älmhult.

Soffbordet Lövet från Ikea lanserades 1956.

Sigvard Bernadottes välkända mönster Virrvarr 
kom i produktion 1958.

Fåtöljen Ägget från Ikea började säljas.

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

En miljon bostäder byggdes under 10 år inom 
satsningen miljonprogrammet.

Plasten kom och blev trendigt på många 
håll i hemmen.

”Åskbollen”-stolen kom 1963, en svängbar 
fåtölj formgiven av finländaren Eero Aarnio.

Bumling-lampan, som blev en riktig 
designklassiker visades för första gången 
upp på belysningsmässan i Göteborg 1968.

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

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

Vävtapeter var populärt.

Redan 1951 släpptes ”Vår kokbok” 
av KF, men det var upplagan från 1974 
som slog igenom på riktigt.

På köksbordet serverades middagen 
på porslin från Rörstrandsserien 
Annika i vitt, brunt och orange.

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

Manchester var hett.

1980-tal
Vattensängen gjorde succé i sovrummen.

Glasbordet var populärt.

Vi spelade Nintendo.

Spegelväggen prydde väggarna i både 
sovrum och vardagsrum.

Pizzavalven slog igenom. Valvade 
öppningar blev populära.

Vi lyssnade på musik i 
en Sony Walkman.

1990-tal
Saccosäcken kom redan 
på 60-talet, men fick ett 
uppsving under 90-talet.

Svamptapeten blev populär.

Lavalampan var trendig.

Hjärtkudden med armar 
blev populär.

Självlysande stjärnor 
prydde tak.

Öppna planlösningar. Ljusa 
inredningar. Stora kök.

2000-tal
DIY – hemmafixarboomen slog till på allvar.

Fondväggen blev populär.

Platt-tv:n gjorde entré i våra vardagsrum.

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

Citat på affischer, posters, tavlor blev populärt.

Platsbyggda hyllor och garderober fick plats 
i många hem.

2020-tal
Beiga/ljusa färger är hett.

Uterum blir trendigt.

Det blev populärt att skippa förpackningar i 
köket och i stället förvara matvaror i burkar 
och smarta förvaringslådor.

Begagnat och hållbart är i fokus.

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

Ett arbete 
i förändring
Den tekniska utvecklingen har förändrat många sysslor på 
Kopparstaden. Bovärdens jobb är mindre fysiskt krävande och 
administrationen har förenklats. Jämställdhet och hållbarhet 
har fått ett större fokus med tiden och organisationen har blivit 
plattare. Men vissa saker har inte förändrats. 
 – Jag har alltid upplevt att Kopparstaden har varit lyhört för 
nya idéer och arbetssätt, säger Kenneth Ahlström, som arbetat 
på Kopparstaden sedan början av 80-talet. 

Medarbetare vid en 
av Kopparstadens 
första servicebilar i 
Nedre Norslund. 
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A tt jobba som vaktmästare eller fastig- 
hetsskötare (dåtidens bovärdar) i 
Kopparstaden på 50-talet var ett slitigt 

jobb och mycket som kan göras med maskiner 
idag fick då göras för hand. Koleldning och 
slaggtömning var en viktig uppgift för fastighets-
skötarna ända fram till 60-talet. Slaggtömningen 
påbörjades vid 5-tiden på morgonen då pannan 
kallnat. Proceduren tog ungefär två timmar, 
sedan fyllde man på med kol för att få upp 
värmen i lägenheterna. Var det kallt kunde man 
vara tvungen att fylla på kol var fjärde timme. 
Efteråt väntade duschen för arbetarna, som då 
var svarta av kol.

Det första arbetsfordonet för snöröjning köp-
tes omkring 1960. Innan dess användes ibland 
hästar till hjälp. Arbetskläderna fick personalen 
stå för själva, på 70-talet blev de försedda med 
vinteroveraller. Många redskap tillverkades av 
fastighetsskötarna själva. Vid sandning användes 
skyffel, skottkärra eller cykelkärra. 1985 köper 
Kopparstaden in en traktor som är modern på 
den tiden. Traktorn som arbetsfordon var en stor 
revolution med uppvärmd hytt och möjlighet 
fanns att utrusta den med sandspridare, snöblad, 
sopvagn och sopmaskin. 

Tunga transporter
På 40- och 50-talet förvarades material för 
sandning i uppvärmda källarutrymmen, vilket 
innebar tunga transporter för de anställda. Först 
på 70-talet kom uppvärmda sandfickor som 
sanden kunde förvaras i utomhus. 

I jobbet som fastighetsskötare på Koppar-
staden ingick även städning i vinds- och källar- 
utrymmen, samt öppning och låsning av port- 
arna varje dag, Det förekom ända till 60-talet 
när de elektroniska portlåsen kom. 

Många av fastighetsskötarna bodde även i 
området som de arbetade i och de förväntades 
hugga i när hjälp krävdes, även utanför arbetstid. 

Så här säger gårdskarlen Herbert Gustavsson som 
jobbade som fastighetsskötare vid Linnéplan på 
Kopparstaden från 1947 och framåt (ur skriften 
Kopparstaden 1947-1967-1987): 

”Det var ingen ovanlighet att gårdskarlen fick 
påringning kvällstid för att hyresgästerna ville ha 
hjälp med något. Denna icke formellt anmälda 
reparation innebar att ingen ersättning utgick. 
I stället inträffade det att någon form av gåva 
skänktes eller att den hjälpande kom hem glad i 
hågen på grund av stark dryckesförtäring”. 

Verkstäderna 
Under 50- och 60-talet sköttes reparationer ute 
i arbetsområdena av fastighetsskötaren eller en 
reparatör. Verktyg och redskap var knapphän-
diga. I bästa fall hade reparatören en mindre 
verktygslåda. 1967 centraliserades reparatörerna 
och maskinisterna till nya lokaler i Nedre 
Norslund. 

I takt med att fler lägenheter byggdes fanns 
det ett större behov av arbetskraft och vissa delar 
av verksamheten omorganiserades. 1972 invigdes 
verkstaden vid Herrhagsvägen 53. Från mitten av 
70-talet utökades maskinparken med klyvklinga, 
slipsten, överfräs med mer. 

Målningen av Kopparstadens bostäder har 
gjorts både med hjälp av entreprenörer och egna 
anställda målare. Akrylfärger som användes 
under 60-talet gav besvärande symptom för 
både hyresgäster och hantverkare på grund 
av lösningsmedlet. Plastfärgerna kom i slutet 
av 70-talet och förbättrade arbetsmiljön för 
målarna. 

Göran Rogström var förvaltningschef på 
Kopparstaden under många år.

– Underhållet var eftersatt när jag började 
på Kopparstaden under mitten av 70-talet. Det 
fanns inga riktiga underhållsplaner, utan man 
lagade saker när de gick sönder. Sakta men säkert 
började vi bygga upp underhållsplaner, där 

1972 invigdes Kopparstadens 
verkstad i Herrhagen. På 
bilden syns personal vid 
verkstaden i Herrhagen 1975.

Snickare Bernt Eriksson 
på snickeriverkstaden på 
Kvarnberget 1984.

Att vara bovärd på 40- 
och 50-talet var ett 
mer fysisk krävande 
arbete än i dag. Här 
syns anställda på 
Kopparstaden vid 
Kvarnbergets pann-
central i samband med 
montering av avgas-
renare i ett fläktrum. 
Bilden är tagen 10 
oktober 1949.

Traktorn som 
arbetsfordon 
var en stor 
revolution.
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man renoverar bostäderna efter fasta intervaller, 
berättar han.

Kopparstaden anordnade många internutbild-
ningar för fastighetsskötarna på den här tiden. 

– Vi gjorde studiebesök på andra företag och 
vi lärde oss mycket av varandra. Det fanns också 
många bra utbildningar inom allmännyttan. 
Sedan införde jag utbildningspaket för de 
anställda och jag fick ett bra stöd från ledningen 
i det här, berättar Göran Rogström. 

På den tiden var arbetsuppgifterna bredare 
bland fastighetsskötarna. 

– De behövde kunna mer, eftersom de fick 
göra rubbet. I dag är vi mer specialiserade på 
olika saker och anlitar oftare entreprenörer, säger 
Göran Rogström. 

Leif Kajblad har jobbat på Kopparstaden mel-
lan 1993 och 2019. Han upplever att kontakten 
med hyresgästerna var större när kontoren låg 
ute i områdena. Med tiden har områdena som 
bovärdarna ansvarat över blivit större. 

En tillåtande organisation 
Många av de anställda på Kopparstaden har valt 
att jobba kvar i många år, Leif Kajblad är en av 
dem. 

– Man kan tro att det är en långsam kom-
munallunk här, men det är det inte. Det har 
ofta varit snabba puckar. Vi har dessutom ofta 
legat i framkant. På energisidan har vi gjort 
otroliga saker. Vi har ju till och med två egna 
vindkraftverk. För att vara ett litet företag är vi 
kända i allmännyttan och det tror jag att många 
är stolta över. 

– Vi hittar nya vägar och gör nya saker. Vi har 
haft mycket bra kompetens i huset, bra medarbe-
tare, som haft ett driv att göra förändringar och 
det har uppmuntrats i organisationen. Och jag 
upplever inte att vi har blivit styrda av politiker, 
vi har kunnat jobba självständigt. 

Kenneth Ahlström som har jobbat på Koppar- 

Reparatörer på Kopparstaden 
i Nedre Norslund 1968.

”Man kan tro att det är en långsam 
kommunallunk här, men det är 
det inte. Det har ofta varit snabba 
puckar. Vi har dessutom legat i 
framkant, säger Leif Kajblad som 
jobbat på Kopparstaden mellan 
1993 och 2019. 

Idag ligger Kopparstadens snickeri 
på Ingarvet. Snickarna gör allt från 
att laga köksluckor till att bygga 
uteplatser. 

Idag jobbar betydligt fler kvinnor i olika 
roller på Kopparstaden. Här syns glada 
medarbetare när Bobutiken flyttade in i 
sina lokaler på Stigaregatan 2019. 

KOPPARSTADEN 
INIFRÅN

1940-1960-tal
1947-1960 Koleldning och slaggtömning äe 
en viktig uppgift för dåtidens bovärdar. 

1967 Kopparstaden anställer en egen matt-
läggare. Innan dess utförde entreprenörer alla 
golvarbeten. 

1964 El-portlås installeras vid Linnéplan och 
Kungsljuset.

1967 Kopparstaden öppnar kontor på 
Slaggatan 10. 

1969 Kopparstaden har totalt 76 anställda. 

1970-tal
1972 Kopparstadens verkstad invigs vid 
Herrhagsvägen 53.

1980-tal
1985 Kopparstaden köper in en traktor 
som arbetsfordon med uppvärmd hytt och 
möjlighet att utrusta den med sandspridare, 
snöblad, sopvagn och sopmaskin. 

1990-tal
1995  Den första kvinnliga bovärden anställs.

1995 Fem förvaltningsområden inom 
Kopparstaden blir tre.

2010-tal
2009 Kopparstadens kontor flyttar till Ingarvet. 

2011 Kopparstaden får sin första kvinnliga vd.

2018 Kopparstadens snickeri flyttar till Ingarvet.

>

>

Många har valt 
att jobba kvar i 
många år.
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staden sedan början av 80-talet håller med: 
– Vi har haft en stor frihet och ett förtroende 

att få driva igenom förändringar. Sedan har vi 
haft en stark samhörighet på jobbet och många 
har valt att jobba kvar i många år, vilket är ett 
bra betyg för arbetsplatsen. 

En förändring Kenneth Ahlström kan se över 
tid är att det var mer hierarkiskt de första åren. 

– Då var det en ”vi och dem”-känsla mellan 
ledningen och personalen. Man hade inte så bra 
koll på vd:n, idag är vi alla ett team på ett annat 
sätt, säger han. 

Raija Hernlund som började på Kopparstaden 
som ekonomichef 1998 håller med: 

– Det har blivit ett mer inkluderande klimat 
de senaste åren. Organisationen är plattare och 
vi har en bra sammanhållning. Att många av oss 
flyttade till en gemensam lokal 2009 tror jag har 
påverkat detta på ett positivt sätt. 

Första kvinnan i ledningsgruppen 
Raija kom in som den första kvinnan i lednings-
gruppen 1998. 

– Jag blev kanske betraktad som lite udda då, 
men jag kom från oljebranschen och var van att 
jobba i en mansdominerad bransch. På den här 
tiden fanns det en kultur inom bolaget att teknik 
och siffror var i fokus, medan mjukare värden 

som personal och hälsa fick stå tillbaka lite. Men 
det ändrades när vi fick vår första kvinnliga vd 
Pernilla och så har det så klart också att göra 
med samhällsutvecklingen, där mjukare värden 
såsom hållbarhet och jämställdhet får mer fokus. 

Raija upplever att det har funnits en lyhördhet 
för hennes idéer och att hon fått möjlighet att 
driva de frågor som hon tycker är viktiga: 

– Siffror ska berätta något. Jag har jobbat 
mycket för att vi ska analysera siffrorna och 
att kunna omvärdera saker och att inte fastna 
i gamla sanningar. På det planet har det skett 
en enorm utveckling på Kopparstaden. Sedan 
tycker jag att vi är bra på att lära oss av varandra 
på Kopparstaden och vi är bra på att nyttja 
nätverk inom allmännyttan. 

I dag, 2022, är kvinnorna i majoritet i Koppar- 
stadens ledningsgrupp. 

Antalet anställda på Kopparstaden har varierat 
över tid och påverkats av konjunkturen. 1969 
hade Kopparstaden totalt 76 anställda, men i 
takt att fler bostäder byggdes anställdes mer 
personal. 1977 var man uppe i 100 anställda, 
en siffra som har varit relativt konstant fram 
till den ekonomiska krisen under 90-talet när 
efterfrågan på bostäder minskade och man var 
tvungen att säga upp personal. I dag, 2022, har 
Kopparstaden 116 anställda. 

Förr i tiden tillverkade ofta 
fastighetsskötarna sina 
egna redskap. Så här såg 
det ut när Kopparstadens 
anställda tog upp grus i 
början av 70-talet.

Förvaltningspersonal på Koppar-
staden i Slätta centrum 1975.

Raija Hernlund, ekonomi- 
chef på Kopparstaden, 
var första kvinnan i 
ledningsgruppen. 

Från skrivmaskin 
till fiber 
Att gå från manuella system till datorisering har förändrat mycket 
på Kopparstaden. 
 – Det finns en helt annan tillgänglighet nu än när jag började 
jobba här för snart 25 år sedan. Jämfört med idag är det som natt 
och dag, säger Raija Hernlund, ekonomichef på Kopparstaden. 

När Kopparstaden 
bildades skrevs det 
mesta på skrivmaskin 
eller för hand. Men 
datoriseringen har 
förenklat mycket.

>

>

I dag, 2022, 
är kvinnorna 
i majoritet i 
Kopparstadens 
ledningsgrupp.
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S polar man tillbaka tiden till 1947 skrevs 
det mesta på skrivmaskin eller för hand. 
En otymplig bokföringsmaskin användes 

på Kopparstaden för att förenkla hanteringen av 
löner och hyror. 

Under 1950-talet började datorerna serietill-
verkas i USA och även i Sverige. Stordatorerna 
var omfattande i storlek och behövde ett stort 
rum att förvaras i för att få plats. 1968 grundades 
Kommundata, en gemensam datorcentral för 
svenska kommuner för att administrera löner, 
ekonomisystem med mer. Kopparstaden var 
tidigt ute och överförde sina uppgifter till 
Kommundata i slutet av 60-talet. 

I slutet av 80-talet satsade Kopparstaden stora 
resurser på att bygga upp en egen kapacitet på 
datorsidan. En så kallad minidator köptes in 
med skräddarsydda program för hyresadminis-
tration, felanmälan och underhållsplanering. 
Redovisning och bokföring gjordes nu via 
en egen dator. Under den här tiden köpte 
Kopparstaden även in en persondator (PC) för 
uppföljning och styrning i byggprojekten. 

Ny IT-konsult
I början av 90-talet kom Bengt Tibbling in som 
IT- konsult på Kopparstaden. Uppgiften var att 
bygga upp nätverk med hjälp av ny teknik och gå 
ifrån den gamla terminalmiljön. 

– Det var inte många i personalen som hade 
datorer när jag började. Men det fanns en  
vilja och ett driv i ledningen att hänga med  
i utvecklingen, säger han. 

Under den här tiden hade några anställda på 
Kopparstaden en bildskärm på sitt kontor, som 
var uppkopplad till en dator i datarummet. Så 
småningom installerades persondatorer (PC), 

där man också kunde köra lokala program. När 
operativsystemet Windows 95 kom så gjorde det 
en stor skillnad för utvecklingen.

– Från att ha haft en terminal med svart 
bakgrund och grön text som krävde olika 
kommandon, kunde man nu redan på skärmen 
se hur det skulle se ut vid utskrift. När windows- 
tekniken gjorde sitt intåg blev det mycket enklare 
att hantera en dator, berättar Raija Hernlund, 
som började på Kopparstaden 1998. 

Datorkörkort
Kopparstaden har varit tidigt ute med att 
testa olika typer av datorsystem. Man ingick 
exempelvis i ett pilotprojekt med VM-data och 
Örebrobostäder för att utveckla ett modul-
program för att hantera inköp. Kopparstaden 
införde även ett system där man matade in 
och datoriserade siffror för att få överblick över 
ekonomin i de olika fastigheterna. 

– Det var ingen brist på idéer. Pär Nyberg, 
som var vd på den tiden visade ett stort intresse 
för ny teknik och datorisering. En del saker 
funkade, andra inte eftersom det fanns utma-
ningar med dataöverföringen. Vi testade oss 
fram, berättar Raija Hernlund. 

I slutet av 90-talet köptes flera PC-datorer 
in på Kopparstaden. De anställda erbjöds även 
att köpa sin egen PC via hempc-erbjudanden 
som var populära på den tiden. Nu skulle alla 
anställda lära sig att hantera en dator. 

– Vi fick gå en utbildning och ta datorkörkort, 
minns Raija Hernlund.

1994 skickade den dåvarande statsministern i 
Sverige Carl Bildt ett mejl till Bill Clinton. Han 
skrev bland annat: ”Dear Bill, Apart from testing 
this connection on the global Internet system,  

I want to congratulate you on your decision to 
end the trade embargo on Vietnam.” 

Det ska vara det första e-postmeddelandet 
som har skickats mellan två regeringschefer och 
det var också ett sorts avstamp för den svenska 
internetutvecklingen att ta fart på allvar.

Börja skicka mejl
Under slutet av 90-talet kunde även Koppar-
stadens anställda börja skicka mejl. 

– Men det var begränsat. Mejlkonversationen 
gick via Sveriges allmännyttas server och när den 
låg nere gick det inte att skicka några mejl alls, 
minns Bengt Tibbling. 

Kopparstaden och HSB Dalarna var först i 
Sverige att börja scanna in leverantörsfakturor 

och datorisera hanteringen av dem år 2000. 
Tidigare kom alla fakturor med posten, de 
ankomstregistrerades, skickades med intern-
posten till de som skulle kontera och attestera 
fakturorna och därefter skulle de tillbaka till 
ekonomiavdelningen och registreras manuellt.

Komplicerad julhälsning
Inscanningen förenklade arbetet, men allt gick 
inte enkelt från början. 

– Jag glömmer aldrig den första julen när vi 
hade infört inscanning av fakturor. Vi fick ett 
par 100 fakturor från Falu Energi & Vatten på 
ett dyrt papper med tryckt mönster av tomtar på 
och en julhälsning. Men de gick inte att scanna 
in. Det var för mycket färg och bilder som den 

Bengt Tibbling kom 
in som IT-konsult på 
Kopparstaden under 
90-talet. 

Pär Nyberg, vd på 
Kopparstaden under 
90-talet, var positiv 
till att testa nya 
digitala lösningar.

Det var 
ingen brist 
på idéer.

>

>
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tidens scanner inte klarade av Vi fick be dem 
skicka nya fakturor på ett vitt papper i stället, 
berättar Raija. 

År 2001 skickades de första elektroniska 
fakturorna ut till de hyresgäster som önskade det. 

– Vi trodde att det skulle vara någon ung 
person som skulle nappa, men den första som 
anmälde sig till e-faktura var faktiskt en senior 
på ett äldreboende, skrattar Raija. 

Det var något nytt att få avin digitalt till sin 
internetbank. Människor hörde till och med av 
sig från andra län för att få e-faktura, de hade 
bara missat detaljen att de skulle vara kunder i 
Kopparstaden för att få det. Från att ha skickat 
ut 100 e-fakturor per månad gick det snabbt upp 
till en nivå om 1 400–1 600 per månad. 

Men alla var inte glada över utvecklingen. 
– Det finns väl alltid ett litet motstånd till det 

som är nytt. Fast leverantörsfakturorna regist-
rerades och lagrades elektroniskt var det en del 
som ändå skrev ut fakturorna och satt in dem i en 
pärm för att ha dem tillgängliga där, säger Raija. 

Fiberanslutning i alla lägenheter 
Studenterna på Britsen var först ut med att an- 
vända internet år 1999, deras datorer var då upp- 
kopplade mot Högskolan Dalarna. 2004–2005 
beslutades det att man skulle dra in fiber i 
varje lägenhet i Kopparstaden. Herrhagen var 
först och idag har i stort sett alla lägenheter i 
Kopparstaden fiberanslutning. 

– För många i den yngre generationen är 
internet så självklart, man tar det för givet. 
Men vi som har varit med på hela resan, vet hur 
mycket arbete som ligger bakom detta, säger 
Bengt Tibbling. 

Både Raija och Bengt ser många fördelar med 

datoriseringen. Det har blivit mycket enklare att 
få en överblick över Kopparstadens verksamhet. 

– Förr gjorde vi avläsningar av vatten och 
elförbrukning manuellt. Man fick helt enkelt 
åka ut till fastigheterna och göra avläsningen och 
sedan skriva in uppgifterna i ett excel-ark. Idag 
görs avläsningarna av både vatten och elförbruk-
ning automatiskt en gång i timmen dygnet runt. 
Inträffar det en vattenläcka får vi information 
om det direkt, säger Bengt. 

Behovet av arkivutrymme har minskat, då 
man slipper alla utskrifter och tillgängligheten 
har ökat då man snabbare kan få tag på de 
uppgifter man behöver. 

– Förut när man skulle ta fram någon specifik 
faktura fick man börja leta i en pärm, nu kan 
man snabbt klicka sig fram till rätt transaktion 
elektroniskt. Det är som natt och dag, säger Raija. 

– Samtidigt ställs det andra krav på systemen. 
De ska alltid fungera. Ligger systemet nere går det 
inte att göra något, förr kunde man plocka ned 
en pärm där man hade en kopia och så kunde 
man hitta en viss uppgift ändå, säger Bengt. 

Digitala möten 
Pandemin har påskyndat den digitala utveck-
lingen ytterligare. Mellan 2020 och 2022 drogs 
det ned på fysiska möten för att minska smitt-
spridningen. I stället ökade de digitala mötena 
och möjligheten att ta del av information digitalt, 
både bland de anställda på Kopparstaden och 
hos hyresgästerna. Människor i hela samhället 
anammade snabbt digitala kanaler för att 
kommunicera.

– En sak som jag tror att alla behöver jobba 
med är informationssäkerhet. Kopparstaden 
hade en attack för 5–6 år sedan, då ett klick på 

en länk i ett mejl skapade kaos i våra system. 
Som tur var hade vi en bra backup, så det räckte 
med en dags arbete för att återställa alla system. 
Men säkerheten är något vi måste jobba vidare 
med, säger Bengt Tibbling. 

– Vårt arbete framåt handlar till stor del 
om hur vi ska bli ännu bättre på att ta till oss 
digitaliseringens möjligheter i vår verksamhet. 
Traditionellt har IT till största delen handlat 
om att effektivisera verksamheten, men för 
att fortsätta att vara relevanta så behöver vi 
även lägga mer resurser än tidigare på digital 
verksamhetsutveckling och innovation. Det 
fysiska och det digitala vävs ihop allt mer och 
jag är övertygad om att detta kommer att skapa 
en smidigare vardag för våra hyresgäster i 
framtiden, säger Kopparstadens IT-chef Roland 
Nilsson. 

Digitaliseringen nu och framåt 
Konkret innebär digitaliseringen helt nya 
möjligheter. Här är några tekniker som redan 
nu påverkar bostadsbranschen:
• I ett smart hem kan du exempelvis fjärrstyra allt från uppvärmning  

till att släcka och tända lampor.

• Artificiell intelligens möjliggör proaktiv reglering av värmen i husen  
vilket medför en stabilare värme i respektive lägenhet.

• Så kallade virtuella tvillingar möjliggör simuleringar som kan förutspå  
och optimera framtida underhållsbehov.

• 3D-modeller och 360-foton (förstärkt och virtuell verklighet, AR/VR) i 
kombination med realtidsdata kan användas för att förenkla tillgången till 
information om lägenheten men även göra det enklare för hyresgästen att 
göra felanmälan.

DATORISERINGEN 
I KOPPARSTADEN 

1960-tal
1968 grundas Kommundata, en gemensam 
datorcentral för svenska kommuner för att 
administrera löner, ekonomisystem med mera. 
Kopparstaden överför sina uppgifter dit. 

1980-tal
1983/1984 investerar Kopparstaden i 
egna dataterminaler som kopplas till 
Kommundatas stordator.

 1987/1988 köper Kopparstaden in en så 
kallad mini-dator (en IBM S/36), samt en PC.

1988 installerar Kopparstaden ett nytt hyres-, 
felanmälnings- och lägenhetsunderhållsystem 
digitalt. Kopparstaden är den första använda-
ren av detta i hela Sverige. 

1990-tal
1995 kommer operativsystemet Windows 95 
som förenklar datoranvändningen. 

1999 får studenterna på Britsen internet och 
kopplas upp via Högskolan Dalarna. 

2000-tal
2000 är Kopparstaden och HSB Dalarna 
först i Sverige att börja scanna in 
leverantörsfakturor och datorisera dem.

2001 skickar Kopparstaden de första elek-
troniska hyresavierna till de hyresgäster som 
önskar det. Den som anmäler sig först är en 
senior på ett äldreboende. 

2004-2005 beslutas att man skulle dra in 
fiber i varje lägenhet i Kopparstaden.

Raija Hernlund,  
ekonomichef på 
Kopparstaden. 

Roland Nilsson, IT-chef 
på Kopparstaden.

>

Studenterna 
på Britsen 
var först 
ut med att 
använda 
internet år 
1999.
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Med 
hållbarhet 
i fokus
I Kopparstaden har ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet alltid varit i fokus, 
även om det inte har varit lika uttalat som det är idag.
 – Redan 1947 kom ingenjör Knut von Post från Gävle till styrelsen för att 
demonstrera ett system för mätning av värmeförbrukningen i Främby. Styrelsen 
valde att köpa in systemet för 6 000 kronor. Det blev startskottet för att optimera 
energiförbrukningen i våra bostäder, berättar Susanna Karlevill, vd på Kopparstaden.

Vår sociala hållbarhet innebär 
att värna om människor, sätta 
fokus på inkludering, trygghet 
och barnens boendemiljö.
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K opparstaden jobbar med den ekolo-
giska hållbarheten på olika sätt för att 
minska verksamhetens miljöpåverkan. 

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

– Vi arbetar för att minska Kopparstadens, hy-
resgästernas och leverantörernas miljöpåverkan, 
säger Susanna Karlevill, vd på Kopparstaden.

Under 90-talet när många lägenheter 
stod tomma behövde Kopparstaden minska 
kostnaderna. Ett sätt var att få bättre koll på 
energiförbrukningen i Kopparstadens bostäder 
och en energicontroller anställdes för att jobba 
med den frågan.

– Vi insåg att det var dyrt och även miljö-
mässigt dåligt att elda med olja. Från mitten av 
80-talet har vi successivt installerat fjärrvärme 
i våra bostäder. Under 2011 stängdes de sista 
två oljepannorna av. Det här är något som 
har sparat både energi och pengar, berättar 
Kenneth Ahlström, Energi-och Miljöchef på 
Kopparstaden.

Mål att spara 30 procent energi
Förr i tiden reglerade en maskinist oljepannan 
manuellt när man ville ha det kallare eller 
varmare i bostäderna, idag regleras värmen 
automatiskt.

– Vi reglerar inomhusklimatet digitalt. Det 
är väldigt smidigt, både för att få en jämn 

temperatur i lägenheterna, men också för att få 
en bättre koll på uppvärmningen, säger Kenneth 
Ahlström

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

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

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

– Den största miljöpåverkan idag kommer 
inte av att värma upp husen som det var tidigare, 
idag står byggfasen för en stor del av miljöbe-
lastningen under en livscykel, därför har även 
byggprocessen hamnat i fokus för miljöarbetet, 
säger Kenneth.

Det spelar stor roll för klimatet vilket 
byggmaterial som används när man bygger 
nytt. Kopparstaden har en företagsdoktorand 
som forskar om att bygga hållbart. Exempelvis 
fördjupar han sig i Kopparstadens kommande 
byggprojekt, Furiren i Surbrunnshagen, där sex 

”Att satsa på fjärrvärme 
sparar Kopparstaden mycket 
energi på”, säger Kenneth 
Ahlström på Kopparstaden. 

HÅLLBARHET I KOPPARSTADEN

Vi minimerar vår negativa 
påverkan på planeten och 
dess naturresurser.

Vi värnar om människor, vi sätter 
fokus på inkludering, trygghet 
och barnens boendemiljö.

Vi vill säkra den långsiktiga ekonomiska 
tillväxten för verksamheten utan att det 
medför negativa konsekvenser för den 
ekologiska eller sociala hållbarheten.
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av husen ska byggas i korslimmat trä och ett 
hus i betong. Han kommer bland annat att göra 
jämförelser mellan de två husen för att se hur 
stora utsläpp av koldioxid olika material ger.

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

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

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

att lära känna grannarna och skapa trygga ute- 
och innemiljöer, säger Susanna Karlevill.

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

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

Bostadsplanerandet handlar också om att 
bygga boenden för livets olika skeenden.
– Därför bygger vi bostäder som passar studen-
ter, unga som flyttar till sitt första egna hem, 
familjer och seniorlivet.

En annan del av den sociala hållbarheten är 
boinflytandet, som har funnits i Kopparstaden 
under en lång tid och innebär att hyresgästerna 

får vara med och forma sitt boende. Det kan 
handla om allt från att påverka vad som finns 
i utemiljöerna till att vara med och förbättra 
Kopparstaden i hyresgästenkäter. 

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

–  Självklart måste ekologiska och sociala 
insatser få kosta pengar, men inte så att Koppar- 
stadens långsiktiga fortlevnad äventyras, säger 
Susanna Karlevill. 

2011 kom en lag om att kommunala bostads- 
företag ska verka under samma förutsättningar 
som de privata bostadsföretagen. I korthet 
innebär lagen att allmännyttiga bostadsbolag ska 
ta samhällsansvar främst inom miljö och socialt 
arbete, samtidigt som verksamheten ska bedrivas 

enligt affärsmässiga principer och utgå från vad 
som är långsiktigt bäst för bolaget.

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

Hållbarhetsarbetet på 
Kopparstaden utvecklas hela tiden.

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

Lekfull miljödag 
i Herrhagen, där 
hyresgästerna bland 
annat fick kunskap 
om att sortera rätt. 

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

Minne av sista 
oljepannan som 
slängdes ut i 
Linghed 2011. 
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”Tvättstugan 
var en ren lyx”
Hon var 20 år när hon fick sin första lägenhet på 
Manhemsvägen i Kopparstaden, året var 1960.
 – Vi delade kök och badrum, men jag var överlycklig 
för ett eget krypin, säger Sineke Ängsås som bor kvar i 
Kopparstaden 62 år senare.

Sineke Ängsås utanför den dåvarande tvättstugan 
på Kvarnberget. Hit gick hon ofta med vagnen full 
av tvätt och barn under 60-talet. Det fanns ingen tvättstuga i 

huset, men en andelstvättstuga 
högst upp i backen, något som 
var ren lyx.
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H on minns fortfarande väl hur 
hennes livs första lilla lägenhet på 
Lustigknopp i Falun såg ut.

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

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

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

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

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

Vad hon inte visste då var att Tage var hennes 
blivande man. 1964 flyttade de ihop i en 
hyresrätt i Kopparstaden på Seminariegatan på 
1,5 rum och kök.
– Det var inte stort, men vi trivdes med det. Vi 
var vana att bo trångt och huset hade tvättstuga 
i källaren, det var en lyx, berättar Sineke. De 
umgicks mycket med grannarna och den syjunta 
som hon startade då med några grannar hade 
hon kvar i 50 år.

– Vi lappade och lagade, stickade och virkade. 
Det var vanligt på den tiden och det var perfekt 
att handarbeta samtidigt som vi umgicks med 
varandra. Vi träffades mycket hemma hos 

varandra, aldrig på restaurang som är vanligare 
idag och vi hade alltid med oss matsäck om vi 
åkte någonstans. Det var andra tider, säger hon.

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

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

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

– Jag träffade faktiskt nyligen en granne från 
den tiden och vi pratade om att vi ofta umgicks 
mammor och barn i lekparken, men klockan 
16.00 var alla puts väck för att gå hem och laga 
mat. Maten skulle stå på bordet tills männen 
kom hem från arbetet kl 17.00!

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

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

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

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

Det fanns ingen tvättstuga i huset, men en 
andelstvättstuga högst upp i backen, något 
som var ren lyx. Dit gick vi med vagnen full av 
tvätt och barn. Ofta fick vi hjälp av en trevlig 

vaktmästare. Idag kan jag tycka att de där 
personliga kontakterna minskar, när bovärdarna 
har fått större område att sköta om och mycket 
ska göras digitalt. Det kan handla om allt från 
felanmälan till bankbesök. Men det är klart, det 
är smidigt också och jag har både iPhone och 
personligt bank-id och jag hjälper äldre vänner 
med det digitala.

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

Bytt lägenhet efter behov
– Vi har alltid bott i Kopparstaden och bytt 
till större lägenhet vid behov. Egna barn 
och barn som kom och sov över skulle få 
plats. Idag är jag själv och bor i en mindre 
lägenhet på Vallmansgatan i centrala 
Falun. Jag tycker att det har varit smidigt 
att bo i hyresrätt, att kunna ringa till nå-
gon när jag behöver hjälp. Häromdagen 
hade jag stopp i avloppet, då kom en 
ung kvinna och hjälpte mig! 

Sineke Ängsås trivdes 
bra på Kvarnberget. 
Här bodde många 
barnfamiljer. 

Här på Manhemsvägen 
låg Sineke Ängsås första 
lägenhet, dit hon flyttade 
när hon var 20 år."Vi lappade och lagade, 

stickade och virkade". 
Här är Sinekes syjunta på 
Seminariegatan. Sineke syns 
på bilden tvåa från vänster. 

Minne från 
tågresa i 
Dalarna.

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

SINEKE 
ÄNGSÅS
Född: 1940  
i Holland.
Bor: Björken i 
Falu centrum. Har 
bott i Koppar-
staden i 62 års 
tid i åtta olika 
lägenheter.
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85 år på 
Lustigknopp
När Lillemor Adolfsson flyttade in På Manhemsvägen 
1957 rörde sig mycket folk runt Linnéplan. I området 
fanns det en sybehörsbutik, en fotobutik, ett slakteri, 
ett mejeri och en kiosk. Idag är det lite lugnare, men 
Lillemor Adolfsson bor kvar i samma lägenhet.
 – Det är ett kvitto på att jag trivs bra, säger 
Lillemor, som hunnit bli 91 år.

L illemor Adolfsson har plockat fram en 
blåblommig kaffeservis och hembakta 
korintkakor i köket. Ljuset flödar in i lä-

genheten på Manhemsvägen 5B. Skåpsluckorna 
i trä som lutar inåt och de karaktäristiska 
utdragbara lådorna i glas med förvaring av mjöl 
och socker är original från när huset byggdes 
under slutet av 40-talet. Ett minne från en tid 
när man köpte torrvaror och andra matvaror i 
lösvikt.

– Jag minns hur jag gick till mejeriet med min 
lilla gräddkanna för att köpa grädde, den har jag 
faktiskt kvar, berättar Lillemor.

Runt Linnéplan fanns det många butiker när 
Lillemor, hennes man och dotter flyttade in i 
slutet av 50-talet.

Lillemor Adolfsson har bott 
kvar i samma lägenhet i 
Kopparstaden sedan 1957. 
Till Lustigknopp flyttade 
hon redan 1937.

Det fanns en sybehörs-
butik, en fotobutik, ett 
slakteri, en kiosk och 
ett mejeri i närheten av 
Linnéplan.
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– Det fanns en sybehörsbutik, en fotobutik, 
ett slakteri, en kiosk och ett mejeri i närheten. 
Tyvärr finns det inget av det kvar längre, idag 
tar jag bilen till Ica Maxi och handlar i stället, 
berättar Lillemor.

Hon har bott på Lustigknopp i Falun ända 
sedan hon var sex år gammal 1937. Då flyttade 
hon in med sin familj i en villa på Linnévägen.

– Det låg många stora fina villor där som fort-
farande finns kvar. Men här på Manhemsvägen 
där Kopparstadens lägenheter ligger var det bara 
skog då, berättar Lillemor.

Fick bostaden genom jobbet
Lillemors mamma hade en damfrisering i huset 
och pappan arbetade på fängelset som låg i 
närheten av huset de bodde i. När Lillemor, 
hennes man och ettåriga dotter Yvonne var på 
jakt efter boende ville Lillemor gärna bo nära 
föräldrarna på Lustigknopp.

– Jag har också alltid tyckt att det här området 
har ett bra läge. Nära stan, naturområden och 
sjukhuset. säger Lillemor.

Det var inte helt enkelt att få tag på en bostad 
på den tiden, minns Lillemor. Men genom sin 
anställning som kontorist på Folktandvården 
fick hon möjlighet att hyra lägenheten på 
Manhemsvägen. Folktandvården erbjöd 
nämligen sina anställda personalbostäder via 
Kopparstaden.

– Vi flyttade in 1 mars 1957 och jag bor 
fortfarande kvar i samma lägenhet. Det är ett 
kvitto på att jag trivs bra, säger Lillemor, som 
hunnit bli 91 år.

 
Barnen lekte ute jämt
Lillemors dotter Yvonne Johansson och grannen 
Björn Paulsen har både växt upp som barn i 
området under 50- och 60-talet. De är med och 
fikar hemma hos Lillemor och minns tillbaka till 
tiden när de var små.

– Vi var ute jämt och lekte. Vi spelade kula och 
hoppade hopprep på vägen här utanför och så 
lekte vi på ängen Gustavsäng som låg nära. På 
den tiden fick våra föräldrar tjata på oss att vi 
skulle komma in, tvärtom mot i dag då många 
föräldrar får tjata på barnen att de ska gå ut, 
säger Yvonne.

Såg tv hos grannen
– Det var många som inte hade tv på den tiden. 
Jag fick gå in till grannen Lars och titta. Men när 
man väl fick titta på tv hade man inte så höga 
krav på vad man såg, det kunde till och med 
vara spännande med myrornas krig, säger Björn 
Paulsen.

Han minns också hur kvarterets barn samlades 
utomhus för att spela kula eller leta efter små 
mynt som folk av misstag hade tappat utanför 
den runda kiosken (en kiosk som i dag ligger i 
Falu centrum).

– Ibland kunde man hitta en hel krona där, 
det var en riktig guldgruva minns Björn.

Han visar upp ett svartvitt fotografi taget 
någon gång under 50-talet på områdets ungar 
som spelar kula vid Linnéplan. Även fast det är 
över 60 år sedan bilden är tagen kan man känna 
igen Björn, som är en av de yngsta barnen på 
bilden som följer spelet noga med blicken.

– Det var en härlig tid med mycket utomhus-
lek, säger han.

Lillemor trivs fortfarande bra på Linnéplan. 
Nu bor hon här med sin sällskapliga katt.

Lillemor brukade gå 
till mejeriet med den 
här gräddkannan i 
slutet av 50-talet.

Jag har alltid tyckt att 
det här området har 
ett bra läge. Nära stan, 
naturområden och 
sjukhuset.
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De flesta barn i området  gick i Vårlidsskolan, dit 
det var gångavstånd.

På den tiden hette bovärdarna vaktmästare 
eller fastighetsskötare.

– Vaktmästare Regnell kommer jag väl ihåg, 
han var charmig och rörde sig mycket i området, 
berättar Björn.

Lillemor minns en herr Alm som hon fick gå 
till och betala hyran i kontanter.

–  223 kronor var hyran i början kommer jag 
ihåg, säger hon och skrattar.

Idag bor Lillemor i lägenheten med sin katt. 
Hon sköter det mesta själv och ibland får hon 

hjälp av bovärden, dottern Yvonne eller grannen 
Björn.

– Jag har trivts bra i Kopparstaden under 
alla år. Det har varit ett praktiskt boende med 
trevliga grannar och jag hoppas jag blir kvar ett 
tag till! 

I det här huset 
växte Björn 
Paulsen upp.

Här syns Björn 
och kompisarna 
på Linnéplan, 
som spelar kula 
någon gång under 
50-talet. Björn är 
pojken som står 
trea från vänster.

Lillemor med dottern Yvonne 
utanför bostadshuset på 
Linnéplan 2022. 

LILLEMOR ADOLFSSON
Född: 1931
Bor: På Manhemsvägen 5B på Linnéplan. 
Har bott i samma lägenhet sedan 1957.

140

120

100

80

60

40

20

0
  1970 1980 1990 2000 2010 2020

STATISTIK
Siffrorna säger mycket om Kopparstadens utveckling. 

På följande sidor hittar du några nyckeltal från 
verksamheten över tid. 

Antal anställda

Diagrammet visar antal anställda på Kopparstaden 1969-2020.

1969

76
1977

100

I takt med att Kopparstaden byggde 
fler bostäder anställdes mer personal.

2000

87

Under den här perioden 
fanns många tomma 
lägenheter i Kopparstaden 
och personal sades upp.

2012

117

De senaste åren har antalet 
anställda på Kopparstaden 
varit runt 120. 2021

119
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Antal lägenheter

Diagrammet visar antal lägenheter i Kopparstadens bestånd. 

1969

2 984 Vid bildandet 1967 av Kopparstaden 
AB hade bolaget 2 984 lägenheter. 

1976

4 740

Miljonprogrammet under 
60-och 70-talet ökade antal 
lägenheter rejält.

2012

6 772

Under 2010-talet säljs lägenheter ut 
för att få in kapital till nyproduktion. 
Beståndet 2021 är 6 146 lägenheter.

2021

6 146

Antal outhyrda lägenheter

Diagrammet visar antal lägenheter som står tomma i Kopparstaden mellan 1980 och 2020.

1981

185 1990

0

1998 710
Under 90-talet minskar efterfrågan på 
bostäder på grund av den ekonomiska 
krisen. 1998 står 710 lägenheter tomma 
i Kopparstaden.

2021

13

Antal nybyggda lägenheter

Diagrammet visar antal nybyggda lägenheter i Kopparstaden 1947-2020.

1947–1950

630

Kvarnberget, 
Främby och 
Linnéplan byggs.

1966–1970

1 054

Under den här perioden byggdes 
mycket i Kopparstaden: Bojsenburg, 
Herrhagen med mer.

2001–2005

0

Under den här perioden var 
efterfrågan på bostäder liten 
och därför satsade man inte 
på nyproduktion.

Antal sålda lägenheter

Diagrammet visar försäljningar av bostäder i Kopparstadens bestånd under 2010-talet. 
Anledningen till försäljningarna har främst varit att få pengar för att finansiera nyproduktion.

2013

Herrhagen:  
227 lägenheter 

såldes till Dalecarlia 
Fastighets AB/ 
HSB Hyresrätt 
i Dalarna AB.

Tallbacken:  
207 lägenheter 

såldes till HSB Hyresrätt  
i Dalarna AB.

434

 2016

Linghed: 
12 lägenheter såldes 

till Botrivsel i Linghed AB.

Lumsheden: 
12 lägenheter  

såldes till privatpersoner.

 Hälsinggården: 
34 lägenheter  

såldes till BoLänge.

52

 2017

Bojsenburg:  
454 lägenheter 
såldes till SBB.

454

 2018

Hosjö/Korsnäs: 
158 lägenheter  
såldes till SBB.

158
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Omsättning MSEK

Diagrammet visar Kopparstadens omsättning 1969-2021.

1969

15

Vid bildandet av 
Kopparstaden AB 
var omsättningen 
det första året  
15 miljoner SEK.

2013

469

Omsättningen på Kopparstaden 
har ökat mer än 30 gånger sedan 
1962, bland annat på grund av 
fler lägenheter i beståndet och 
hyreshöjningar.

2021

488
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Låneportfölj MSEK

Diagrammet visar Kopparstadens totala långfristiga skuld.

1969

139

2021

1 585

Kopparstadens objekt Byggår Antal 
lägenheter

Främby, Källtorpsvägen 8–10 1920 8
Främby, Källtorpsvägen 12 1920 4
Livkompaniet, Kaserngatan 8 1929 116
Lallarvet, Vasagatan 30 1944 18
Gullvivan, Norra Järnvägsgatan 6–12 1945 25
Bikupan, Linnéplan 2, Manhemsvägen 8–10 1947 60
Åbrinken, Södra Mariegatan 14–16, Slaggatan 41 1948 12
Främby, Källtorpsvägen 2–6 1952 46
Främby, Källtorpsvägen 12–18 1952 30
Främby, Källtorpsvägen 8–10 1952 17
Borgärdet, Brosvedsvägen 2 1953 12
Kungsljuset, Manhemsvägen 5 1953 36
Stora Näs, Stiftelsevägen 1 1953 36
Främby, Källtorpsvägen 22 1954 26
Kungsljuset, Tallbacksvägen 2 1954 25
Slånbäret, Manhemsvägen 3 1954 35
Stora Näs, Stiftelsevägen 3 1954 12
Borgärdet, Centrumvägen 6 A 1955 3
Kvarnberget, Kvarnbergsvägen 1 H–L 1955 45
Kvarnberget, Kvarnbergsvägen 1 A–C 1955 21
Kvarnberget, Kvarnbergsvägen 2 D–F 1955 12
Kvarnberget, Kvarnbergsvägen 1 D–G 1955 24
Kvarnberget, Kvarnbergsvägen 16–20 1955 48
Kvarnberget, Kvarnbergsvägen 11, Ugglevägen 1 1955 84
Kvarnberget, Kvarnbergsvägen 2–4 1955 48
Kvarnberget, Drillstigen 4 1955 12
Kvarnberget, Drillstigen 3 1955 45
Kvarnberget, Drillstigen 1, Kvarnbergsvägen 8 1955 27
Kvarnberget, Kvarnbergsvägen 10 1955 33
Kvarnberget, Kvarnbergsvägen 12–14 1955 30
Kvarnberget, Kvarnbergsvägen 7–9 1955 29
Kvarnberget, Kvarnbergsvägen 3–5 1955 36
Järnet, Sturegatan 43 1956 22
Stora Näs, Mjölnarvägen 7–11 1956 20
Borgärdet, Centrumvägen 8 1957 4
Hälsinggården, Humlevägen 11–17,  
Hälsinggårdsvägen 28–30, Koppartorget 4 1957 76

Kopparslagaren, Åsgatan 55 1958 5
Kopparslagaren, Slaggatan 18 1958 7
Främby, Källtorpsvägen 5–7 1959 45
Borgärdet, Centrumvägen 2 1960 9
Soldaten, Gammelvägen 5 1960 53
Soldaten, Kungsgårdsvägen 14–20 1960 36

Kopparstadens objekt Byggår Antal 
lägenheter

Soldaten, Gammelvägen 1, 9–11 1960 40
Soldaten, Gammelvägen 3, 7 1960 26
Stora Näs, Mjölnarvägen 5 1960 11
Sundbornsbyn, Blomstervägen 2, Kyrkvägen 3 1960 8
Vika Kyrkby, Hedvägen 1–5 1960 13
Järnet, Gjutaregränd 3 1961 23
Manhem, Manhemsvägen 24–26 1961 34
Manhem, Manhemsvägen 30–34 1961 50
Mårtsbo, Bjursåsvägen 14–18 1962 31
Skräddaren, Fridhemsvägen 19,  
Kungsgårdsvägen 36–38 1962 45

Assessorn, Engelbrektsgatan 5 1963 23
Assessorn, Bergshauptmansgatan 7–9 1963 11
Assessorn, Sturegatan 42 1963 4
Borgärdet, Borgärdesvägen 42 1963 18
Borgärdet, Apoteksvägen 1 1963 12
Bjursås Prästgård, Skovägen 4 1964 16
Korsnäs, Ramvägen 20–24 1964 43
Stora Näs, Mjölnarvägen 1–3, 2 1964 60
Borgärdet, Centrumvägen 1, Hedvägen 10 1965 58
Britsarvstäkten, Hellbergs väg 2–8,  
Seminariegatan 31–33 1965 91

Britsarvstäkten, Hellbergs väg 10–18 1965 64
Britsarvstäkten, Seminariegatan 35–45 1965 82
Järnet, Kisvägen 30 1965 39
Järnet, Kisvägen 28 1965 48
Järnet, Sturegatan 39–41 1965 141
Järnet, Sturegatan 37 1965 56
Järnet, Sturegatan 35 1965 52
Sandviken, Mjölnarvägen 10 1966 24
Hälsinggården, Verkstadsvägen 34–38 1967 81
Hälsinggården, Verkstadsvägen 28–32 1967 80
Banmästaren, Kopparvägen 26 1968 52
Nedre Norslund, Kopparvägen 39–59 1968 271
Sandviken, Mjölnarvägen 8 1968 27
Kransen, Svärdsjögatan 16–18, Vasagatan 17 1970 119
Stallgården, Bergsätravägen 2–4,  
Drottningvägen 2–6, Stallgatan 1:403 1970 81

Stallgården, Stallgården, vårdbyggnad 1970 44
Britsarvsskolan, Britsen Norra Järnvägsgatan 20 1971 255
Borgärdet, Hedvägen 17–19 1972 36
Herrhagen, Slättavägen 3–11,  
Herrhagsvägen 23–43 1972 330

Borgärdet, Centrumvägen 6 B–G 1973 12

Kopparstadens objekt Byggår Antal 
lägenheter

Herrhagen, Slättavägen 2–4,  
Herrhagsvägen 49–71 1973 280

Västanberg, Storgårdsvägen 1974 12
Korsnäs, Ramvägen 16 1975 30
Britsarvsskolan, Bojsen Seminariegatan,  
Jungfruvägen 1976 603

Borgärdet, Hedvägen 21–31, Västeräng 18–34 1978 30
Britsarvsgården, Tegelvägen 16 1979 87
Borgärdet, Idrottsvägen 10–22 1981 28
Björken, Vallmansgatan 1 1983 40
Sandsberg, Småhusenhet, Ristägtsvägen 14–33 1984 12
Borgärdet, Marks väg 11 1988 4
Främby, Källviksvägen 7–11, Kvarnbergsvägen 22 1988 125
Västanberg, Lisbets väg 1988 41
Kopparslagaren, Slaggatan 20 1989 20
Vika Kyrkby, Hedvägen Vika 1989 4
Främby, Källtorpsvägen 18 1990 10
Främby, Källtorpsvägen 20 1990 22
Trädgården, Nybrogatan 8 1990 26
Åbrinken, Slaggatan 41 A–G 1990 9
Borgärdet, Industrivägen 2, Hedvägen 8 1991 32
Britsarvsskolan, Tegelvägen 1–3,  
Norra järnvägsgatan 18 1992 82

Nedre Gruvriset, Nedre Gruvrisvägen 34–38, 
Silverstigen 2–34, Tingsvägen 15, 21, 33 1992 66

Nedre Gruvriset, Gruvrisgården, vårdbyggnad 1992 46
Pilen, Bergmästaregatan 28–30, Promenaden 29 1992 88
Stora Näs, Mjölnarvägen 4–6 1992 38
Tobaken, Svärdsjögatan 11 1992 26
Tobaken, Svärdsjögatan 11 1992 8
Lallarvet, Vasagatan 30 1993 8
Mårtsbo, Bjursåsvägen 28 1996 21
Gullvivan, Trädgårdsgränd 2–14 2005 62
Hyttkammaren, Yxhammargatan 6 2008 46
Banmästaren, Kopparvägen 26 2010 16
Nedre Gruvriset, Argentum,  
Nedre Gruvrisvägen 32, Tingsvägen 3 2012 36

Vitsippan, Norra Järnvägsgatan 5–7 2012 54
Falun, Kungsgårdsvägen 1, Stenbocks väg 2–10 2015 89
Nedre Gruvriset, Glimmerstigen 11–19 2017 115
Britsarvsskolan, Jungfruvägen 27 2019 40
Teatern, Sturegatan 54, Engelbrektsgatan 17, 19 2019 87
Surbrunnshagen, Kungsgårdsvägen 3, 5, 7 2022 78
Sundborn, Skuggarvsvägen 2 2022 24
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VD:AR PÅ
KOPPARSTADEN 1969–2022

Vd:ar på Kopparstaden har 
satt sin prägel på bolaget. 
De flesta har stannat under 
många år på sin post.

Willy Jansson

Ragnar Annerskog

 Lars-Olof Nordqvist

Pär Nyberg

Pernilla Wigren

Susanna Karlevill
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Så här kan Surbrunnshagen komma 
att se ut när området är klart. Här har 
Kopparstaden jobbat för att blanda 
olika boendeformer och skapa sociala 
mötesplatser för att uppmuntra till 
gemensamma aktiviteter. 

EN HÅLLBAR 
FRAMTID

Nu handlar det inte längre bara om bostäder för alla, utan hållbara 
bostadsområden för alla. Bostadsområdet Surbrunnshagen är ett 

tydligt exempel på hur Kopparstaden vill jobba framåt.
– Där har vi haft möjlighet att jobba med helheten och vår  

filosofi om det goda boendet har genomsyrat allt vi gjort där, 
säger Susanna Karlevill, vd på Kopparstaden.

75år efter Kopparstaden bildades är 
det dags att knyta ihop säcken, 
reflektera över vad som har fungerat 

bra, men också blicka framåt och se vad som kan 
göras bättre.

– Nu kan vi se konsekvenserna av miljonpro-
grammet. Det betydde mycket för Sverige att det 
byggdes så mycket hyresrätter på kort tid, men 
priset blev segregerade områden. I dag har vi 
lärt oss att blandade upplåtelseformer förhindrar 
segregation, säger Susanna Karlevill.

I Surbrunnshagen, mellan Övre Norslund 
och Majorens köpcentrum i Falun, växer ett nytt 
bostadsområde fram. Här kommer det byggas 
över 600 bostäder. Kopparstaden har planerat 
utformningen av området och i Surbrunnshagen 
kommer det finnas en blandning av bostads-
rätter, hyresrätter, radhus och eventuellt också 
seniorboenden.

– Blandningen av bostadsformer är viktig, 
visar både forskning och historien för ett väl- 
mående bostadsområde. Visionen är ett väl- 
mående, hållbart och mångfaldsrikt bostads- 
område.  

Bäckrödingen ska bevaras
Högbobäcken som rinner genom Surbrunns-
hagen ska tas om hand. Sly ska röjas bort och 
bäckrödingen som simmar där ska bevaras, 
vilket Falu kommun ansvarar för att åtgärda.

– Vi vill bevara den biologiska mångfalden 
i området och göra den mer tillgänglig för de 
boende, säger Susanna Karlevill.

Man planerar också för motionsspår, en 
konstrunda och en kvarterslokal som ska kunna 
nyttjas av alla i området. Bostadsområdets 
utformning ska uppmuntra till gemensamma 
aktiviteter med grannarna. Mellan de olika 
bostadsområdena byggs trappor.

– I stället för att bygga murar ska man kunna 
röra sig enkelt mellan de olika områdena.

I Surbrunnshagen bygger också Kopparstaden 
ett av Sveriges minst klimatpåverkande bostads-
projekt, Furiren. Koldioxidutsläppen för de 123 
lägenheterna som byggs i projektet är unikt 
låga och ligger på nivåer runt 165 kg CO2e/m2/
BTA (medelsnittet i Sverige ligger över 300 kg 
CO2e/m2/BTA). Husen byggs med en stomme 
av korslimmat trä (KLT) och putsad fasad. 
Design- och materialval (exempelvis taklutning) 
har gjorts för att minimera koldioxidutsläppen. 
Ett av de sju husen kommer att byggas i betong 
för att Kopparstaden ska kunna jämföra 
skillnaden mellan att bygga i grön betong kontra 
trä och därmed kunna värdera olika byggnaders 
påverkan på klimatet.

Smarta uppvärmningslösningar
Kopparstaden samarbetar också med Falu Energi 
& Vatten för att ta fram smarta uppvärmnings-
lösningar i bostäderna. Ett av husen kommer att 
värmas upp med en så kallad lågvärdig energi- 
källa, det vill säga låga temperaturer på 40–45 
grader, något som gynnar klimatet. Det finns också 
öppningar för att använda olika uppvärmnings- 
system i framtiden i området såsom solvärme.

Att värna om områdets historia är annan 
viktig aspekt. I området låg Sveriges första 
hälsobrunn redan på 1600-talet, något som 
kommer uppmärksammas med ett minnesmärke 
där brunnen anses ha legat.

Att arbeta med ett helhetsperspektiv i 
planeringen av nya områden är något som 
Kopparstaden vill fortsätta med.

– Det har varit givande att sätta upp en vision 
för ett område och att jobba så hårt efter den. 
Vi har också testat oss fram på olika sätt för 
att bygga och skapa ett hållbart boende ur en 
mängd aspekter. Det känns oerhört spännande. 
Vi kommer att lära oss mycket som vi kan ta 
med oss in i framtiden och i nya bostadsprojekt, 
avslutar Susanna Karlevill. 

Visionen är 
ett välmående, 
hållbart och 
mångfaldsrikt 
bostadsområde.
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Redo för 
framtidens 
utmaningar
genom åren har ett stort antal Falubor bott 
hos oss. En del har varit trofasta i många år 
medan andra stannat en kortare tid, allt efter 
hur livets olika skeenden har passerat. Tanken 
är svindlande hur många personer och livsöden 
som våra bostäder har fått uppleva och jag 
känner både ödmjukhet, stolthet och tacksamhet 
för de förtroende som Faluborna har gett och 
fortfarande ger oss på Kopparstaden. Vårt löfte 
till våra hyresgäster 2022 är ”Plats för livet”. Att 
bo i hyreslägenhet frigör tid, så att man som 
hyresgäst kan ägna sig åt det man just för stun-
den känner för, i trygg förvissning om att vi på 
Kopparstaden tar hand om det praktiska kopplat 
till ditt boende. Det löftet tar vi på största allvar 
med oss in i framtiden!

När min mormor fyllde 75 år ansågs det vara 
en aktningsvärd och respekterad ålder och det 

skulle jag säga gäller för Kopparstaden också. 
Dock planerar vi för att finnas kvar i minst 75 år 
till i Falun, så vår resa befinner sig just nu mitt 
i livet. Med en ny affärsplan för 2022–2026 i 
ryggen, känner vi oss taggade, vitala och redo att 
ta oss an framtidens utmaningar och behov av 
bostäder. Att skapa boenden för alla och bidra 
till det hållbara samhället kommer att fortsätta 
vara ett viktigt uppdrag för Kopparstaden, något 
som jag är säker på håller hos sysselsatta även de 
kommande 75 åren. 

Tack alla som på olika sätt medverkat till 
Kopparstadens utveckling och varit en del av 
resan, var och en av er har på olika sätt bidragit 
till att vi är det starka, stolta och framgångsrika 
allmännyttiga bostadsföretag som vi är idag!

SUSANNA KARLEVILL, vd, Kopparstaden AB

Tanken är svindlande 
hur många personer 
och livsöden som våra 
bostäder har fått uppleva.
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Kopparstaden 75 år 1947-2022
På slutet av 40-talet var framtidstron stark. Nu skulle 
det byggas fräscha, funktionella lägenheter som folk 
hade råd med. Det var också då som Kopparstaden 
bildades och byggde sina första hyresrätter i Falun. 
Sedan dess har samhället och tiden satt sin prägel  

på Faluns första allmännyttiga bolag.
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