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MILJÖMÄRKT

På omslaget
Linnea Bodén, nyniflyttad på  

Kungsgårdsvägen i Surbrunnshagen. 

Kopparstaden
Box 1985, 791 19 Falun

Besöksadress: Bobutiken,  
Stigaregatan 3 B vid Hälsingtorget

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

Susanna Karlevill  
vd, Kopparstaden

DAGS FÖR 
RESTFEST!
Vi slänger mer mat än vi tror. Här är några 
smarta tips för att komponera nya rätter av dina 
matrester, bra både för miljön och din plånbok.
Rosta rotfrukter i ugnen med oliv-
olja och lite salt  och de får ett nytt liv. 
Servera med exempelvis en kall mango 
chutneysås och rostade pumpafrön 
på toppen.

Trötta salladsblad och rotfrukter 
blir fräschare om du ställer dem en 
timme i iskallt vatten.

Övermogna bananer kan du göra 
bananbröd eller banankaka av. Ett  
annat alternativ är att skära bana- 
nerna i slantar, frysa in och använda  
i en smoothie.

Frys in den sista kaffeslatten och gör 
en iskaffe!

Rosta torrt bröd i ugnen med lite 
olivolja och flingsalt. Blir perfekta 
krutonger att ha i soppan.

Spara dina ostkanter och använd  
i pizza, paj eller en gratäng.

Det mesta i ditt kylskåp kan 
användas i en omelett: kokt potatis, 
skrumpna grönsaker och överblivna 
pålägg till exempel.

Bär som blivit mosiga kan du styck-
frysa och använda som strössel på 
efterrätter och kakor.

Paprika, morötter  eller broccoli 
som börjar skrumpna kan fungera 
som en perfekt bas i en soppa eller 
köttfärssås.

Sväng ihop stekt ris av dina rester. 
Stek till exempel gårdagens ris med 
paprika, morot och sockerärtor. Till-
sätt ingefära, vitlök, chiliflakes och 
sesamolja för att få en asiatisk touch. 
Toppa med koriander.

Örter som börjar vissna kan du göra 
en pesto av. Mixa örterna med vitlök, 
olivolja och parmesanost.

FLER TIPS! 
• Släng inte maten bara för att den 

passerat bäst före datum. Lukta och 
smaka först. Maten håller ofta längre.

• Ta en bild på maten i ditt kylskåp 
innan du handlar, då slipper du köpa 
sådant som redan finns.

• Det finns flera konton på exempelvis 
instagram som ger tips och idéer för 
att minska matsvinnet. 

• Skippa plastpåsen runt matavfallet! 
Den ska bara ha en brun 
kompostpåse runt sig.

Din röst är vår 
viktigaste källa 
till utveckling

J ag är yngst av fyra syskon och har fem, sex och sju år till 
mina bröder och min syster. (Ja, mina föräldrar fick tre 
barn på tre år och fråga mig inte hur de klarade av det...). 

Från att jag föddes var min stora drivkraft att få vara med och 
leka med mina syskon. Tyvärr var inte alltid de lika ivriga att 
leka med mig och villkoret för att jag skulle få vara med var att 
jag visste hur leken gick till. Där föddes min målmedvetenhet.

Mitt mål var att få vara med, så jag ställde mig bredvid och iakttog 
leken tills jag hade kläm på hur det gick till. När jag hade visat att 
jag förstod, lät mina syskon mig vara med. Problemet var bara att 
ribban hela tiden höjdes. När jag hade lärt mig spelet Monopol 
var det Nya finans som gällde och när jag lärt mig Nya finans 
var det spelet Energi (från 12 år!) som var på modet. Allt efter-
som jag blev äldre såg mina syskon till att mina mål utvecklades 
och när de sedan flyttade hemifrån satte jag nya mål, både i det 
privata och i yrkeslivet av bara farten. 

Så vad har det här med dig att göra? Jo, vi på Kopparstaden har 
sedan årsskiftet en ny affärsplan som sträcker sig från 2022 till 
2026. Man kan ju fundera över om det går att ha fem-åriga affärs- 
planer med tanke på den minst sagt turbulenta värld vi lever i 
just nu. De mål och ambitioner som vi har satt upp i planen, är 
dock i högsta grad relevanta även i turbulenta tider. Efter en hel 
del diskussioner har vi nämligen kommit fram till att vi bara  
har ett enda mål i vår nya affärsplan och det målet är att göra  
en rejäl förflyttning med hur nöjda våra hyresgäster är med 
oss. Vår vision är att vi ska vara så attraktiva att alla vill bo hos 
oss och det betyder att vi hela tiden behöver vässa oss så att fler 
tycker att vi är en riktigt bra hyresvärd som du kan rekommen-
dera oss till familj, vänner och bekanta.

För att nå vårt högt ställda mål, behöver vi verkligen ditt stöd 
och din hjälp, på riktigt. Vi behöver få höra vad du tycker om 
oss, vad vi gör bra och vad vi kan förbättra och utveckla. Din 
röst är vår viktigaste källa till kunskap och förståelse för vad vi 
behöver arbeta med framåt (läs mer om vårt arbete med boinfly-
tande på sid 14). Jag hoppas du vill vara med på Kopparstadens 
målresa, där det är du som avgör om vi lyckas ta oss i mål!

Ta hand om dig i vintermörkret, unna dig en kopp te och 
fundera på vilka mål du har i ditt liv.

VÄNLIGA HÄLSNINGAR 
Susanna Karlevill, vd
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1947 byggdes Stiftelsen 
Kopparstadens för-
sta lägenhetshus på 

Lustigknopp i Falun. Målet var att erbjuda 
bra bostäder för alla, något som fortfarande 
är kärnan i Kopparstadens verksamhet. 
Under 2022 har Kopparstaden gjort många 
satsningar för att fira 75-åringen.

– De flesta Falubor har någon form av 
relation till oss, antingen har de bott hos 
Kopparstaden själva eller så känner de någon 
som bott hos oss. Vi har velat att det ska 
märkas att vi fyller år och vi har valt att rikta 
oss till alla olika åldrar. Det handlar om att 
bygga stolthet, säger Susanna Karlevill.

I mitten av juli invigdes en cykellekplats 
på Stora torget i Falun. Det var en present 
från Kopparstaden till de yngre Faluborna.

– Det har funnits en efterfrågan bland in- 
vånarna om en cykellekplats i Falun, men 
det har inte funnits resurser för det. Därför 
bestämde vi på Kopparstaden oss för att 
finansiera projektet. Det här handlar om 
unga och rörelse, något som vi gärna stöttar, 
säger Susanna. 

Återkommande sommarinslag
Cykellekplatsen bestod av en grusad bana 
med olika hinder. Där fanns också spring-
cyklar utan trampor som de allra minsta 
kunde låna. Cykellekplatsen demonterades i 
början av oktober och förhoppningen är att 
det kommer bli ett återkommande sommar-
inslag någonstans i centrala Falun.

En varm julidag i somras bjöd Koppar-
staden sina yngsta hyresgäster på barnteater, 

ansiktsmålning och ponnyridning vid 
Lilltorpet. Biljetterna lottades ut och aktivi-
teten lockade många barnfamiljer.

 
Köpoäng till ungdomar
Den 3 september, under Granny Goes 
Street, hade Kopparstaden ett tält inne på 
festivalområdet.

Här riktade man sig till ungdomar, bjöd 
på popcorn och köpoäng till Kopparstadens 
bostäder. De ungdomar mellan 16–25 år 
som ställde sig i Kopparstadens bostadskö 
denna dag fick 75 extra poäng, motsvarande 
50 dagar. Det tävlades också om vem som 
kunde lösa Rubiks kub på kortast tid.

– Vi fick ett fantastiskt mottagande av 
de som besökte oss och totalt delade vi ut 
1 500 strutar med popcorn. Bra fixat av 

Så har vi firat 
75-åringen
Du har nog inte missat att Kopparstaden fyller 75 år i år. Kopparstaden har bjudit 
på allt från en ny cykellekplats i Falu centrum till en glittrig fest på Magasinet.
 – Vi lägger några tuffa år med pandemi bakom oss och ville ta tillfället i akt 
att fira, tillsammans med Falubor och våra hyresgäster, säger Susanna Karlevill,  
vd på Kopparstaden.

De flesta Falubor har någon form 
av relation till oss, antingen har de 
bott hos Kopparstaden själva eller så 
känner de någon som bor hos oss.

8 oktober var 400 hyres-
gäster på Magasinet och 
firade Kopparstaden 75 år!

Kopparstaden har 
anordnat aktiviteter 
som passar hyresgäster 
i olika åldrar under året.

Härlig stämning 
på Magasinet!
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arrangörerna som gjorde att folk höll sig kvar 
under hela dagen och kvällen, säger Anette 
Mååg, uthyrare och sponsringsansvarig på 
Kopparstaden, som var på plats på festivalen.

 
Samkväm för fler 75-åringar 
Men det är inte bara Kopparstaden som 
fyller 75 år i år. Den 3 september bjöds 
alla hyresgäster födda 1947 på en liten fest 
på huvudkontoret på Ingarvet. Ett 30-tal 
75-åringar hade en trevlig stund tillsammans.

– Vi bjöds på smörgåstårta, ett liveband 
spelade rockmusik för oss och så fick vi en 

påse med presenter med oss hem. Det var 
jättetrevligt, säger Anita Nordlöf som fyllde 
75 år i juni och har bott hos Kopparstaden i 
över 30 år. 

Den 8 oktober var det dags att fira igen! 
Då anordnades en stor fest på Magasinet 
för Kopparstadens hyresgäster. Det bjöds 
på en härlig höstbuffé och alkoholfri dryck, 
trollerikonster från trollkarlen Georgios 
Grigoriadis, ett musikquiz och livemusik 
med bandet The Soulmates. 

Runt 400 personer kom och njöt av en 
festlig kväll.

Jubileumsåret avslutas med en adventskonsert 
av Faluns Barbershopkörer på Magasinet. Det 
blir skönsång för hyresgäster som bott 15 år 
eller längre hos Kopparstaden.

– Det blir en fin avslutning på ett händelse- 
rikt år med mycket firande, säger Susanna 
Karlevill.

 Viktig historia
I samband med 75-årsfirandet har Koppar-
staden också fördjupat sig i historien.

I maj kom Kopparstadens jubileumsnum-
mer av tidningen BO (du hittar den digitalt 

på kopparstaden.se) ut till alla som bor i 
Falun. Detta specialnummer handlade om 
Kopparstadens bildande 1947, utveckling 
och händelser under åren. Under hösten har 
man dessutom lanserat en bok med ytterligare 
fördjupning med gamla fotografier, intervjuer 
med hyresgäster, kriser, tidstypisk arkitektur, 
intervjuer med anställda om hur arbetet har 
förändrats, statistik och mycket mer.

– Det har varit spännande att ta del av 
gamla dokument och historia. En del saker 
har förändrats mycket, medan andra är sig 
lika. Det som i slutet av 40-talet 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. Nu pratar vi mer om 
vikten att alla ska känna sig trygga och att 
våra områden präglas av mångfald, liksom 
vikten av att möjliggöra för hyresgästerna att 
kunna leva ekologiskt smart. Men uppdraget 
att bygga bra och trygga bostäder för Falu- 
borna är detsamma!, säger Susanna Karlevill. 

En varm julidag i somras bjöd 
Kopparstaden sina yngsta hyres-
gäster på barnteater, ansikts-
målning och ponnyridning vid 
Lilltorpet.

I september bjöd Kopparstaden 
alla 75-åriga hyresgäster på en liten 
fest på huvudkontoret på Ingarvet. 
"Det var jättetrevligt", säger Anita 
Nordlöf på den lilla bilden. 

På festivalen Granny goes 
street bjöd Kopparstaden 
ungdomar på köpoäng 
och popcorn. Dessutom 
anordnades en tävling i 
Rubiks kub.

Lek och ponnyridning 
lockade många barn och 
unga till Lilltorpet i somras.

TÄVLA OCH VINN 
JUBILEUMSBOKEN!
Vad tycker du vi ska skriva  
om i tidningen BO? 
Händer det något speciellt i ditt kvarter 
som du vill att vi skriver om eller något 
ämne som har med boende att göra som 
intresserar dig? Mejla några rader till: 
tavling@kopparstaden.se Glöm inte att 
ange namn, adress och telefonnummer. 
Vi lottar ut 10 ex av boken till alla som 
lämnar svar.  

Du kan även läsa boken digitalt på 
Kopparstaden.se

Med plats  för livet

Kopparstaden 75 år 1947-2022

Händelserna, bostäderna,   människorna och trenderna

Seminariegatan

NeNoCourt

1964

2019

I somras finansierade 
Kopparstaden en 
cykellekplats för barn 
på Stora torget i Falun.
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”Läget är 
Hon ville ha gångavstånd till stan, jobbet och vännerna, 
utan att bo mitt i smeten. För Linnea Bodén blev 
Kungsgårdsvägen det perfekta valet. Hon är en av 
dem som flyttat in i de nya hyresrätterna i hjärtat av 
bostadsområdet Surbrunnshagen.

F örmiddagssolen strilar försiktigt 
fram bakom de nybyggda träfasa-
derna på Kungsgårdsvägen. Några 

cyklar står parkerade i cykelförråden med 
gulgröna sedumtak, som ska suga åt sig 
koldioxid. Området andas hållbarhet och 
framtidstro.

Här ska Falubor laga vardagsmiddagar, 
dammsuga, fira födelsedagar och umgås. 
Leva helt enkelt. Totalt kommer 600 bostä-
der byggas i området. Det blir en blandning 
av olika boendeformer, allt från lägenhetshus 
på flera våningar till radhus. 

Kungsgården är det första av Koppar- 
stadens bostadsprojekt i området att bli klart. 
Tre trappor upp har Linnea Bodén flyttat in.

– Det känns jättebra, läget är perfekt, säger 
Linnea, som jobbar i förbutiken på Ica Maxi 
och bara har några minuters promenad till 
jobbet.

Ljusa basfärger
Lägenheten är ljus och har en öppen planlös-
ning mellan kök och vardagsrum. Väggarna 
är ljusgrå och golvet i trä. Allt är nytt.

– Jag har haft lyxen att bo i nyproduktion 
förut, då blir man lite bortskämd av att ha en 
hög standard på allt. Jag gillar att basfärgerna 
är ljusa, det gör att det blir enkelt att göra 
lägenheten till sin, säger Linnea.

Hon har inrett sin tvåa med personliga 
detaljer; färgstarka kuddar i soffan, en mjuk >

perfekt”

Det tar inte mer 
än sju minuter 
att rulla ner till 
stan på cykel.

Linnea fick vänta i sju månader på att 
flytta in i den nya lägenheten. Efter-
som huset var under byggnation hade 
hon bara sett 3D-modeller av den 
innan hon flyttade in. “Det är speciellt 
att inte ha sett en lägenhet på riktigt 
som man flyttar in i. Men det blev bra, 
jag är jättenöjd.”

LINNEA BODÉN
Ålder: 25 år
Familj: Mamma, pappa och bror.
Fritidsintressen: Träna på gym, umgås 
med kompisar, läsa och teckna.
Bor: Kungsgårdsvägen i  Surbrunnshagen 
som ligger mellan Övre Norslund och 
Majorens köpcentrum i Falun.
Yrke: Jobbar i förbutiken på Ica Maxi i Falun.

En affisch med Linneas 
hemby Danholn pryder 
väggen i hallen.

Linnea har inrett med dova 
färger och många kuddar för en 
hög mysfaktor i sovrummet. 
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fluffig matta på golvet, en stor dalahäst 
i fönstret, collage med semesterbilder på 
kylskåpet, tavlor på väggarna och en affisch 
i hallen där det står ”Danholn” med stora 
svarta bokstäver.

– Jag är uppvuxen i skogen, utanför Dan- 
holn med mina föräldrar och bror. Jag gillar 
verkligen att bo på landet, samtidigt blir man 
så bilberoende. Nu kan jag gå eller cykla dit 
jag ska.

Lugnt i Surbrunnshagen
När Linnea lämnade barndomshemmet 
flyttade hon först till en lägenhet inne i stan, 

men hon upplevde att det lät för mycket från 
bilvägen. Här i Surbrunnshagen är det lugnare.

– Jag har träd utanför fönstret och nära 
till naturen, samtidigt som det inte tar mer 
än sju minuter att rulla ner till stan på cykel.

Nära till vänner
Linnea är glad över att det går att få tag på 
hyresrätter för unga i Falun.

– I många andra städer är det betydligt 
svårare att hyra en lägenhet. Jag stod inte 
så länge i kö för att få den här lägenheten 
faktiskt.

Hon har flera vänner i samma ålder som 

bor i det nya området, något som gör att det 
är väldigt enkelt att bara gå över till varandra 
och hänga.

Dörren till balkongen står på glänt. Där 
ute har Linnea pyntat med ljung i rosa och 
lila. Hon har placerat en fåtölj med en tjock 
filt där ute också. Här sitter hon ofta i kvälls- 
solen, ibland med en pizza från restaurangen 
Jacks corner som flyttat in på första våning-
en i Linneas hus.

När Linnea blir äldre kan hon tänka sig 
att flytta ut på landet igen. Men just nu pas-
sar det här boendet helt perfekt för hennes 
plats i livet. 

>

Att det finns ett starkt 
hållbarhetstänk i det 
nya bostadsområdet är 
ett stort plus för Linnea. 
”Mycket är byggt i trä. 
Sedan finns det en väldigt 
smart källsortering som 
ska förenkla för oss som 
hyresgäster att sortera 
rätt”, berättar hon.

>

K opparstaden har planerat utform-
ningen av Surbrunnshagen, där det 
kommer att finnas en blandning av 

bostadsrätter, hyresrätter och radhus.
 – Både forskning och erfarenheter visar 

att mixen av bostadsformer är viktiga. 
Visionen är ett välmående, hållbart och 
mångfaldsrikt bostadsområde, säger Susanna 
Karlevill. 

 
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 mångfal-

den i området och göra den mer tillgänglig 
för de boende, säger Susanna Karlevill.

Man planerar på sikt också för motions-
spår, en konstrunda och en kvarterslokal 
som ska kunna nyttjas av alla i området. 
Bostadsområdets utformning ska upp-
muntra till gemensamma aktiviteter med 
grannarna. Mellan en del bostadsområden 
byggs trappor. I stället för att bygga murar 
ska man kunna röra sig enkelt mellan de 
olika områdena.

I Surbrunnshagen hoppas också Koppar- 

Ett hållbart 
bostadsområde
Byggnationen i Surbrunnshagen startade 2018 och beräknas vara 
klart 2028, med totalt 600 bostäder. 
 – I det här bostadsområdet 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.

Susanna Karlevill  
vd, Kopparstaden.

Jag gillar att bas-
färgerna är ljusa, 
det gör att det blir 
enkelt att göra 
lägenheten till min.

Kungsgårdsvägen är Kopparstadens 
första bostadsprojekt i Surbrunnshagen. 
De här husen blev klara i somras. 

längst ned i ett av Kopparstadens 
lägenhetshus på Kungsgårdsvägen ligger 
Jacks corner, där det serveras allt från 
pizza till vegetariska rätter och shawarma 
(en sorts kycklingrulle).

– Många som bor i området har blivit 

glada för att det kommit en restaurang 
hit, även de som bott här länge. De 
tycker att det har saknat en kvarterskrog, 
säger Yacoub Hedo, som driver den nya 
restaurangen.

OMTYCKT KVARTERSKROG

Välkommen 
hem till 
Linnea! 

Trä dominerar många 
materialval i de nya 
lägenheterna.
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> staden kunna bygga ett av Sveriges minst 
klimatpåverkande bostadsprojekt – Furiren. 
Koldioxidutsläppen för de 123 lägenheterna 
som byggs i projektet är unikt låga. Husen 
byggs med en stomme av korslimmat trä 
(KLT) och putsad fasad. Design och mate-
rialval (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 med Falu Energi 
& Vatten för att ta fram smarta uppvärm-
ningslösningar i bostäderna. Ett av husen 
kommer att värmas upp med en så kallad 
lågvärdig energikälla, det vill säga låga 
temperaturer, något som gynnar klimatet. 
Det finns också öppningar för att använda 
olika uppvärmningssystem i framtiden i 
området såsom solvärme.

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

Målmedvetet jobbat efter visionen
Att arbeta med ett helhetsperspektiv i pla- 
neringen 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 
målmedvetet 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, säger 
Susanna Karlevill. 

Furiren är Kopparstadens andra 
bostadsprojekt i Surbrunnshagen. 
Här ska det byggas 123 lägenheter. 
Det kommer bli ett av Sveriges mest 
klimatsmarta bostadsprojekt. 

Kopparstaden bygger 
hållbara boenden i 
Surbrunnshagen.

Husen byggs med 
en stomme av kors-
limmat trä (KLT) 
och putsad fasad.

SÅ SÖKER DU EN 
NYPRODUCERAD 
LÄGENHET HOS 
KOPPARSTADEN

Intresserad av 
att bo i nyproduktion? 
Så här fungerar det:Bäckrödingen ska bevaras 

i Surbrunnshagen.

SÅ TYCKER DE 
NYINFLYTTADE 
OM KUNGSGÅRDEN

Kopparstaden har skickat ut en enkät till 
de nyinflyttade i Kungsgården. Nästan 
90 procent av de som svarade tycker 
att boendet motsvarar eller överträffar 
förväntningarna de hade på boendet när  
de flyttade in! 

5
Eftersom det är en byggarbetsplats där 
lägenheterna byggs kan du inte besöka dem 
fysiskt. Men du hittar mycket information om 
varje lägenhet på kopparstaden.se. Här finns 
planritning, 3D-modeller och andra uppgifter 
om lägenheterna. I de flesta nya lägenheter 
kan du även gå en virtuell visning!

4
När tiden för intresseanmälan är slut, blir  
den person med flest köpoäng kontaktad 
av Kopparstaden och ombedd att ladda upp/
skicka sina inkomstuppgifter och referenser 
från tidigare hyresvärd (om du har det).

1.
Registrera dig i vår bostadskö 
på kopparstaden.se. Fyll i dina 
kontaktuppgifter, välj ett användar-
namn och lösenord. Logga sedan in på 
Mina sidor med ditt användarnamn 
och lösenord eller med ditt bank-id.

2
När du är inloggad: gå in på rubriken  
Mina profiler/Kö. Här klickar du på 
knappen aktivera. Nu kan du välja vad du 
är intresserad av, exempelvis nyproduktion, 
men också storlek på ditt boende och önskat 
område. Bocka i rutan att du vill ha förslag så 
får du ett meddelande till din e-post när ett 
objekt som passar dina önskemål blir ledigt.

3
Gör en intresseanmälan för den lägenhet  
du är intresserad av. För att kunna göra det ska 
du vara inloggad på Mina sidor. Perioden för 
intresseanmälan är öppen i fem arbetsdagar, 
så här gäller det att vara lite snabb.
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B oinflytande är en viktig del i Koppar-
stadens arbete. Hyresgästerna ska 
kunna vara med och påverka i det 

mesta, allt från trappstädning till utemiljö. 
Den enkät som skickas ut till alla hyresgäster 
är en viktig del i boinflytandet.

 – Svaren som kommer in från enkäten 
väger tungt i vårt utvecklingsarbete. Därför 
är hyresgästenkäten en viktig kanal för dig 
som vill göra skillnad, och ett ovärderligt 
verktyg för oss i vårt arbete med att öka 
kundnöjdheten för dig som bor hos oss, 
säger Kopparstadens förvaltningschef 
Annika Stålberg. 

Upplever tryggt boende
Resultatet från enkäten som skickades ut i 
augusti visar bland annat att de flesta upp-
lever att de har ett tryggt boende (7,7 poäng 
av 10 möjliga). De flesta är också nöjda med 
bemötandet från Kopparstadens medarbet-
are (8,2 poäng av 10 möjliga). Åtgärdade fel i 

boendet, på allmänna ytor och i området får 
i genomsnitt 8 poäng av 10 möjliga. Under-
hållet av lägenheter får en lägre poäng; 6,4 
poäng av 10 möjliga. Fastighetsskötseln får i 
genomsnitt 7,2 poäng av 10.

I enkäten har det även funnits utrymme 
för hyresgästerna att lämna kommentarer.

Prioriterar missnöje
Efter varje genomförd enkät läser Koppar-
staden igenom och sammanställer alla svar.

– På så sätt får vi fram vad hyresgästerna 
önskar förbättra, utveckla eller förändra.

Efter den senaste enkäten har Koppar-
staden kunnat utläsa att flera fortfarande 
är missnöjda med städning i gemensamma 
utrymmen.

–Det är något vi har tagit till oss och kom- 
mer att prioritera att arbeta med framöver. 
Vi samarbetar med städfirman RH Städ. 
Tillsammans med dem ska vi bli bättre på 
att följa upp och säkerställa att städningen 

blir ordentligt utförd, säger Annika Stålberg.
En annan sak som kom fram i den senaste 

enkäten var att hyresgästerna vill att det ska 
bli tydligare med vad som gäller kring reno- 
vering. Hur går det till? Vilka möjligheter 
finns för dig som hyresgäst gällande 
renovering och hur går man tillväga om man 
vill renovera själv eller få renoverat?

– Det är frågor vi kommer utveckla både 
vad gäller kommunikation och i den faktiska 
renoveringsprocessen. Du kan också hitta 
mycket information på vår webbplats, säger 
Annika Stålberg. 

Hyresgästerna tar 
tempen på Kopparstaden
Varje år skickar Kopparstaden ut en enkät till hyresgästerna, där du som bor  
hos oss, kan göra din röst hörd och bidra till ett bättre boende hos Kopparstaden. 
Här är några av resultaten från enkäten som skickades ut i augusti.

Mer information...
...om boinflytande och våra 
hyresgästenkäter hittar du  
på kopparstaden.se

ETT STORT TACK... 
...till alla er som nyttjar 

möjligheten till boinflytande 
genom att svara på vår enkät 
och på så sätt gör skillnad för 

dig och dina grannar!

Din åsikt är 
viktig för oss på 
Kopparstaden!

Varje sommar erbjuder Kopparstaden 
jobb till ett 80-tal personer. Här 
berättar vi mer om de olika tjänst-

erna som kommer att utlysas under vintern/
våren 2023.

GRO SMART
Vänder sig till dig som går ut grundskolan 
samma år du ansöker och är hyresgäst hos 
Kopparstaden. Gro smart innebär tre veck- 
ors sommarjobb hos Kopparstaden. Du job- 
bar främst med utomhusarbete som att sköta 
om rabatter och hålla snyggt i våra områden 
och du behöver inte ha någon tidigare er- 
farenhet.
 
AKTIVITETSLEDARE
Som aktivitetsledare jobbar du eftermiddag/
kväll i våra bostadsområden med barn och 
unga. Tillsammans med kollegor planerar 
och genomför du aktiviteter i områdena, 
såsom brännboll, spelkvällar och lekar. Du 
behöver ha körkort och gått ut gymnasiet för 
att söka. Det är ett plus om du har erfarenhet 
av att jobba med barn och ungdomar.
 
SOMMARJOBB MED 
FASTIGHETSSKÖTSEL
Från och med att du är 17 år kan du söka 
sommarjobb som fastighetsskötare på 
Kopparstaden. Arbetsuppgifterna är skötsel 
av utemiljö såsom gräsklippning, rensning 
av rabatter och klippning av buskar samt att 
hålla rent och snyggt i våra källare, vindar 
och tvättstugor. Du ska gilla att jobba utom-
hus i alla väder!
 
SÄSONGSJOBB
Kopparstaden erbjuder även säsongsjobb 
från mars/april till augusti/september. 
Arbetsuppgifterna är skötsel av utemiljö 
såsom gräsklippning, rensning av rabat-
ter och klippning av buskar, men även 
enklare reparationer. Du ska ha fyllt 18 år, 
ha körkort och det är meriterande om du 
har erfarenhet från liknande arbete eller 
gått en utbildning inom trädgård eller 
fastighetsskötsel.

Vill du veta mer?
Gå in på kopparstaden.se/om-
oss/jobba-hos-oss/sommarjobb

GRÖNT SOMMARJOBB 
HOS KOPPARSTADEN
Vill du sommarjobba hos Kopparstaden nästa sommar? 
Kopparstaden erbjuder flera tjänster som riktar sig till unga. 
Annonseringen startar i januari/februari. Håll utkik på 
kopparstaden.se och i sociala medier för mer information!

a
 

 o   
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9 smarta 
ekonomitips
Ekonomin i Sverige är lite skakig just nu, något 
som gemene man inte kan påverka. Däremot 
kan du spara pengar genom att göra små 
förändringar och aktiva val i vardagen.

Rensa hemma 
Kanske har du en massa prylar 
eller kläder som du inte använder. 
Sälj begagnade prylar på Blocket, 
Facebook eller loppis. 

Gör matlådor 
och storkok
Det finns mycket att 
spara på att göra storkok 
och ta med egna matlådor 
till jobbet, jämfört med 
att äta ute. 

1

2

Månadsspara 
Om du kan, försök att spara några hundra-
lappar varje månad. Det är guld värt att ha 
en buffert om något oförutsett händer. 

Se över dina abonnemang
Titta på vad du har för fasta månadskost-
nader som exempelvis streamingtjänster 
och tidningsprenumerationer. Kanske 
något abonnemang bara står och tickar 
utan att du använder det särskilt mycket. 
Då kan det vara läge att säga upp det.

Dra ur sladden 
Nästan alla Kopparstadens bostäder värms upp 
av fjärrvärme, ett miljövänligt och prisvänligt 
alternativ. Du själv kan påverka vatten- och  
elförbrukningen genom att koppla ur apparater 
när de inte används. Stäng av så dator och tv 
inte står i standbyläge jämt. Ta för vana att dra 
ur sladden när elektronik inte används och var 
lite varsam med användningen av varmvatten. 

Hitta billiga nöjen 
Njut av naturen och gör utflykter i 
närområdet, laga en god middag med 
vänner, spela spel, ta en cykeltur. 
Du kan också söka ett ekonomiskt 
bidrag hos oss på Kopparstaden för 
att anordna en aktivitet för dig och 
dina grannar. Det kan handla om 
allt från att ordna en föreläsning till 
en pysselkväll eller utflykt. Om du 
vill göra något kulturellt, besök en 
utställning på  Dalarnas museum 
som har fri entré!

Njut av resterna 
Ta en kik i kylskåpet innan 
du handlar och sätt ihop 
kommande dagars menyer 
utifrån det som finns 
hemma. Laga restmåltider 
på det som finns kvar i 
kylen. Se inspiration för 
restmiddagen på sid 3!

Ägodela 
Vissa saker som du inte använder 
så ofta kanske du inte behöver äga 
själv, kanske går det lika bra att 
låna, hyra eller byta dem. När vi 
delar på saker minskar vi dessutom 
belastningen på miljön. Bilen är en 
bra sak att dela på. Titta på Falu 
bilpool.nu till exempel.  Ett verktyg 
kanske du kan låna av en vän. Du 
som är student kan hyra en cykel 
för 100 kronor i månaden via Smart 
Fart. Smart Bo som sköts av Röda 
Korset i Falun hyr ut möbler och 
köksutrustning för den som bor i 
studentlägenhet. 

Skippa take-away kaffet
Visste du att om du köper en kaffe varje dag på väg  
till jobbet, så kostar det dig 8 800 kronor per år om du 
räknar med att en take-away kaffe kostar 40 kronor? 
Ta med eget kaffe i termos i stället! 

7

4

5

6

8

9
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Nästa 
nummer av 

BO.  

kommer i vå
r!

mitt i sundborns by bygger Kopparstaden 
Kvarnängen. Det är hyresrätter byggda helt 
i trä, från stomme till inredning. Totalt blir 
det 24 lägenheter fördelade på två våningar 
i fyra mindre flerbostadshus. Alla lägenheter 
får uteplats eller balkong. Husen kommer att 
vara uppvärmda med fjärrvärme. 

Här bor du centralt i byn med matbutiken 
några meter bort, naturen och kulturen runt 
hörnet och närhet till service och goda kom- 
munikationsförbindelser. På landet, men 
bara tolv kilometer från stan.

Är du intresserad av att bo i de nybyggda 

lägenheterna i Kvarnängen? Gå då in på  
kopparstaden.se, så få du en virtuell vis- 
ning av lägenheterna. Du kan även se 
3D-ritningar och illustrationer.

I mars 2023 är det dags för inflyttning. 

ÖPPETTIDER 
JUL & NYÅR

Under jul och nyår har Kopparstaden 
avvikande öppettider. 

23 december 
Bobutiken öppen endast för bokade  
besök förmiddag. Stängt eftermiddag.
Telefon kundcenter: 09:30-12:00

Annandagjul, 26 december, Stängt

Trettondedagsafton, 5 januari 
Bobutiken stängd för besök
Telefon marknad 09:30–12:00
Telefon kundcenter 09:30–12:00
Telefon student 09:30–12:00

Trettondedag jul, 6 januari, Stängt

Telefon: 023-458 00

E-post: marknad@kopparstaden.se 
student@kopparstaden.se 
kundcenter@kopparstaden.se

Snart dags 
för inflyttning 
i Sundborn

VISSTE DU... 
...att uppsägning av din lägenhet kan 
du göra när det passar dig, du behöver inte 
invänta ett månadsskifte.

GRATTIS, NI VANN HYROR!
För att fira jubileumsåret lottar Kopparstaden ut två 
hyror i månaden till hyresgäster under 2022. Här är några 
av de lyckliga vinnarna hittills. Grattis säger vi till er!

Ann-Marie Larsson • Margareta Cederfjord • Torsten Kardell
Fredrik Höglund • Saara Petterson • Irene Nordlinder • Britt Gradin
Ann-Mari Nordin • Ulla Sundelin • Wael Albaroudi • Gertrud Palm  
Kjell Dahlén • Berit Eriksson • Ina Hanna • Helena Lundh • Stojan Skorka  
Kerstin och Nils-Åke Hedlund • Stig och Margareta Söderlund

Mitt i Sundborns by bygger 
Kopparstaden Kvarnägen som 
smälter ihop med resten av om-
rådet med sina Faluröda hus. 

VÄLKOMMEN 
TILL OSS!
du vet väl om att Bobutiken är öppen igen 
efter pandemin? 
 Kika gärna förbi på Stigaregatan 3 B 
vid Hälsingtorget. Här får du hjälp av våra 
uthyrare och vårt kundcenter med att till 
exempel ställa dig i bostadskö, välja tapeter, 
göra felanmälningar, säga upp och teckna 
avtal. Vi finns också på plats för att lyssna 
in dina åsikter och idéer hur vi tillsammans 
med dig kan utveckla ditt boende.
 Öppettider för bokade besök är klockan 
09:00–12:00 och 13:00–16:00. Under 
eftermiddagen klockan 13:00–16:00 har vi 
även öppet för spontanbesök, det vill säga 
då behöver du inte boka tid för ditt besök 
hos oss. 

Du kan också kontakta  
oss via chatten, webb,  

mejl och telefon!

i falun och borlänge får studenter boende 
inom en månad. Det visar den senaste bostads- 
rapporten av Sveriges förenade studentkårer, 
SFS. De har granskat boendesituationen  på  
34 studieorter. Varje stad får en färgmark-
ering beroende på hur snabbt studenterna kan 
erbjudas ett tryggt boende. Rapporten visar 
att 24 procent av alla studenter i rapporten 

bor i en grönmarkerad stad som kan erbjuda 
studenter boende inom en månad. Där ingår 
Borlänge och Falun. 61 procent bor i en röd-
markerad stad där det tar mer än en termin att 
få tag på en studentbostad. 
 En av orsakerna till att det ser så bra ut i 
Falun är Kopparstadens 40 nya studentlägen-
heter i Bojsenburg. 

STUDENTER HITTAR 
BOENDE SNABBT I FALUN 

VARMA TIPS FÖR 
KALLA FÖTTER
under höst och vinter, när utomhustemperaturen ofta 
svänger är det inte alltid värmesystemen hänger med. Om det är 
kallt i din lägenhet (20 grader eller lägre) finns det några saker 
du själv kan undersöka/säkerställa innan du felanmäler. Efter-
som termostaten är värmekänslig är det bra att tänka på att:

• Undvika tjocka gardiner som hänger framför elementet.

• Placera möbler en bit framför elementet.

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

kopparstaden.se

I över hundra år har Sundborn varit platsen för inspirerande hem. Här kan du promenera längs den  
ringlande Sundbornsån och njuta av såväl natur som kultur. Här finns både världsarv, museum och  
den vackra kyrkan. I den andan bygger vi Kvarnängen – nybyggda hyresrätter helt i trä, som ligger mitt  
i byn. Att bo i hyresrätt är ett tryggt val i oroliga tider. Vi tar hand om snöskottning, uppvärmning  
och annat praktiskt.

Gör en intresseanmälan för Kvarnängen hos Kopparstaden. 
Står du inte i kö hos oss, ordnar vi det! 

För mer info


