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HÄR KAN DU SORTERA 
DITT AVFALL

På din närmaste återvinningsstation kan 
du återvinna kartonger, papper, glas med 
mera. På ÅVC, återvinningscentralen i  
Falun (Skyfallsvägen, Ingarvet) omhänder- 
tas de sopor som du inte kan slänga 
på din närmaste återvinningsstation. 
Det kan handla om allt från möbler till 
metallskrot och farligt avfall.

Hitta vardagstips hur du kan sortera 
smart på kopparstaden.se 

Hitta din närmaste åter- 
vinningsstation på ftiab.se 
eller fråga din bovärd.

Tidningen BO. ges ut av Kopparstaden 
två gånger per år. Kopparstaden är ett 

fristående aktiebolag som ägs av Falu kommun. 
Vi ingår i den så kallade allmännyttan och gör 

ett gott boende tillgängligt för alla.
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BO. är tryckt på Munken Lynx som är  
ett miljövänligt papper från Arctic Paper. 

   

MILJÖMÄRKT

På omslaget
Studenten David Forssell stormtrivs  

i sin lägenhet på Student 27. 

Kopparstaden
Box 1985, 791 19 Falun

Besöksadress: Bobutiken,  
Stigaregatan 3 B vid Hälsingtorget

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

Susanna Karlevill  
vd, Kopparstaden

Minns du friheten och den 
skräckblandade förtjusningen?

A lla som har barn, vet att vi föräldrar bara har dem till 
låns och att vår uppgift är att göra dem redo för livet 
för att kunna stå på egna ben. Målet är att de ska flytta 

hemifrån, skaffa sin första bostad och börja sitt alldeles egna liv. 
Naturens gång, men åhhhh, vad mycket motstridiga känslor det 
väcker. Stolthet och glädje blandat med vemod och en känsla av 
att en av de lyckligaste epokerna i livet tagit slut. Ja, vår äldsta 
dotter har flyttat hemifrån och är nu en glad student i Göteborg. 
I mina blandade känslor finns förstås också en stor lycka att få 
vara med och se hennes glädje över att flytta in i sitt första egna 
hem. Ett hem där det är hon som bestämmer och ingen annan 
som styr, ställer och tjatar. Hon njuter i fulla drag! 

Att hitta sitt första boende är i dagens samhälle inte lätt och det 
finns många hinder på vägen. Det är inte säkert att man stått 
i bostadskö i just den kommun, man vill flytta till.  Det finns 
också ett antal mer eller mindre byråkratiska saker att ta ansvar 
för. Dottern blev varse att hon behövde skriva sig i sin nya stad, 
göra adressändring, fixa en hemförsäkring, bredbandsabon-
nemang (ingick inte i boendet) och ansöka om bidrag/lån hos 
CSN. Jag log lite åt kommentaren: ”Mamma, jag visste inte att 
det var så mycket som behövde fixas när man flyttar – nu känns 
det som jag har skaffat mig vuxenpoäng för resten av livet!” 

På Kopparstaden har vi satsat lite extra de senaste åren på alla 
som vill flytta till sitt första hem. På studentsidan har vi utökat 
antal boenden med 40 nya lägenheter 2019 och idag är bedöm-
ningen av studentkårernas riksorganisation att alla som vill 
flytta till Falun/Borlänge för att studera, får ett boende. För att 
underlätta för studenterna ingår bredband i hyran. Studenterna 
kan dessutom få hjälp med att hyra både möbler och begagnade 
cyklar via Hållbarhetsförmedlingen. 

För unga som vill komma in på den vanliga bostadsmarknaden 
i Falun, bygger vi nu ovanligt många ettor (42 stycken av totalt 
78 lägenheter) i vår senaste nyproduktion, Kungsgården, i 
Surbrunnshagen. 

För dig som läser det här och har flyttat till ditt allra första 
boende, kanske som student, vill jag önska dig lite extra varmt 
välkommen till både Falun och till Kopparstaden. Vi ska göra 
vårt bästa för att du ska trivas hos oss! Till er andra, som har bott 
ett tag i egen lägenhet – luta er tillbaka och minns känslan när 
ni sov den första natten i ert alldeles egna hem, minns friheten 
och den skräckblandade förtjusningen!

VÄNLIGA HÄLSNINGAR 
Susanna Karlevill, vd

KOPPAR-
STADEN I 
SOCIALA 
MEDIER
Välkommen att hälsa 
på oss på Facebook. Vi 
strävar efter att lägga 
ut sådant som du har 
både nytta och nöje av. 
Du kan själv ställa frågor 
och ge synpunkter. Vår 
ambition är att svara 
inom 24 timmar på 
vardagar. 

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

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

Du hittar oss även på 
www.linkedin.com/
company/koppar-
staden-ab

Du gör 
skillnad  
för miljön!
V isste du att förra året minskade 

det brännbara avfallet på 
Kopparstaden med så mycket 

som nio ton? Tack vare att du sorterar ditt 
avfall rätt kan material återvinnas och tas 
om hand. Dina gamla bananskal kan bli 
biobränsle för lokalbussar, en sliten fåtölj kan 
kläs om och säljas i en möbelaffär och dina 
gamla jeans kan älskas av någon annan. 

Avfallet ska sorteras för återbruk, återvinn- 
ing eller matavfall. Det som sedan blir över 
blir restavfall. 

Den här hösten har Kopparstaden 
anordnat sex sorteringsdagar för att förenkla 

för hyresgästerna att sortera rätt och på så vis 
återbruka och återvinna mer. 

– Jag har hunnit samla på mig mycket 
i min källare under tiden jag har bott här 
och tycker det är jättebra med en miljödag, 
där det finns möjlighet att lämna saker i en 
container. Alla har inte bil och kan ta sig till 
en återvinningsstation när de behöver bli av 
med något större. Dalarna är ett föredöme 
när det gäller miljötänk, säger 

Karl-Henrik Naarttijärv, hyresgäst på 
Kopparstaden som passade på att lämna 
prylar för återvinning under sorteringsdagen 
i Hosjö tidigare i höstas.  

Avfallet ska sorteras för återbruk, 
återvinning eller matavfall. Det 
som sedan blir över blir restavfall.

"Dalarna är ett föredöme när 
det gäller miljötänk", menar 
Karl-Henrik Naarttijärv, hyres-
gäst på Kopparstaden som var 
med på sorteringsdagen i Hosjö 
i höstas. 

2  BO. #02-2021 #02-2021 BO.  3

MILJÖDAGAR



Brandsäkra 
ditt hem!
Hösten är här och vi tänder gärna brinnande 
ljus hemma för att lysa upp mörkret. Bränder 
som uppstår av levande ljus ökar under hösten 
och vintern. Det finns några enkla knep för att 
undvika att det börjar brinna.

BLÅS UT
Lämna inte brinnande ljus utan 
uppsyn. Ta alltid för vana att 
släcka ljusen när du lämnar ett 
rum. Batteridrivet LED-ljus är 
ett också bra alternativ.

OM OLYCKAN ÄR FRAMME 
Brinner det i ditt hem, stäng dörren till 
det rum där det brinner, för att undvika 
att elden ska få syre och sprida sig. Ta 
dig ut så fort som möjligt och ring 112. 

INSTALLERA SPISVAKT
En spisvakt bryter strömmen 
innan en brand på spisen uppstår. 
Du kan beställa en spisvakt via 
oss på Kopparstaden, Läs mer på 
kopparstaden.se

TESTA BRANDVARNAREN 
Se till att din brandvarnare fungerar genom att trycka 
på testknappen. Du kan också prova att hålla en 
brinnande tändsticka under. Om den inte fungerar 
kontakta kundcenter, så kommer en bovärd och byter 
ut den. Testa gärna din brandvarnare en gång per år. 

SKAFFA EN BRANDFILT 
Med en brandfilt kan du kväva 
elden snabbt. Fäst den gärna på 
väggen i köket eller vardagsrummet. 

RÖKLARM I MOBILEN 
Numera finns smarta brandvarnare som du kan 
koppla till en app i mobilen. Med den kan du ha 
koll på vad som händer, även om du inte är hemma. 
Brandvarnaren har sensorer som kan upptäcka rök, 
värme och kolmonoxid. Går något av dessa värden 
upp, berättar brandvarnaren det och du får även en 
notis via appen. 

UNDVIK MOSSAN 
Avstå från dekorationer 
i ljusstaken som kan 
vara brandfarliga, som 
exempelvis mossa. 

HÅLL KOLL PÅ ELPRYLARNA 
Elfel i exempelvis diskmaskiner, laddare till mobiler 
eller teveapparater kan också vara en orsak till att 
en brand uppstår. Se till att du är hemma och inte 
ligger och sover när du laddar mobilen eller kör 
igång en diskmaskin. Stäng hellre av teven ordentligt 
än att ha den på stand-by. 

B yggnadsarbetet pågår för fullt i 
Surbrunnhagen och nästa sommar 
ska allt vara klart för att hyresgäst- 

erna ska få flytta in i de nya lägenheterna på 
Kungsgårdsvägen.  

På bottenplan i ett av husen kommer en 
ny restaurang öppnas. 

– Det kommer att bli trevligt, genuint och 
riktigt fint, lovar Yacoub ”Jack” Hedo som 
ser fram emot när det blir dags att öppna 
portarna till den nya restaurangen. 

Restaurang i bottenplanet
Jack har drivit restauranger i Falun i över  
20 år och har därför lång erfarenhet. Menyn 
kommer att ha ett ganska brett utbud, med 
smått och gott. Allt från pizza och kebab till 

à la carte. Det kommer också att gå utmärkt 
att komma in för en öl eller ett glas vin efter 
jobbet.

– Vi kommer att ha kvällsöppet till 
klockan 21.00 och på helgerna till klockan 
22.00. Alla är välkomna, säger Jack som nu 
ska bestämma ett namn till restaurangen.

Ny förskola i området
Totalt bygger Kopparstaden tre huskroppar 
i Surbrunnshagen, som ligger mellan Övre 
Norslund och Majorens köpcentrum. 

I området uppförs också en ny förskola 
och ett härligt område byggs upp med 
lekplatser, grönytor och både hyres- och 
bostadsrätter. Inom gång- och cykelavstånd 
ligger lasarettet, centrum, resecentrum, 

handelsområde och friluftsanläggningen 
Lugnet. 

Lägenheterna passar alla, från singlar  
till sambos och flerbarnsfamiljer. När bygg- 
nationen är färdig och står klar för inflytt-
ning blir det totalt 42 ettor, 16 tvåor, 13 
treor och 7 fyror i de nya fastigheterna. 

En bostadsidyll  
tar form i Surbrunnshagen
Intresset är stort för Kopparstadens nya hyresrätter i Kungsgården. 
Här byggs 78 härliga lägenheter i en ny mysig bostadsidyll. 
På bottenplan kommer Yacoub ”Jack” Hedo att öppna en 
kvartersrestaurang med allt från pizza och kebab till à la carte.

VILL DU VETA MER? 
Gå in på kopparstaden.se 
Där kan du även få en virtuell vis-
ning och göra en digital husesyn. 
Du kan också följa dagsljuset och 
se vilket läge som passar dig bäst!

VISSTE DU ATT...
...det är oftast just i köket och av 
en glömd spis branden startar?

Fler tips om brandsäkerhet hittar du på kopparstaden.se

Yacoub ”Jack” 
Hedo öppnar 
restaurang i 
bottenplan i ett 
av husen.
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D e faluröda tvåvåningshusen i hjärt- 
at av Sundborn kommer att vara 
klara för inflyttning januari 2023 

om allt går enligt plan. 2019 började plane-
ringen av bygget. Då fanns bara värmepump 
eller direktverkande el som alternativ för 
uppvärmning i Sundborn. Värmepumpen 
på Blomstervägen och Kyrkvägen, där 
Kopparstaden redan har lägenheter, var 
dessutom gammal och behövde bytas ut. 

– Här såg vi möjligheten att istället satsa 
på fjärrvärme, ett mer hållbart alternativ, 
säger Kenneth Ahlström.  

Att bygga ett helt nytt fjärrvärmenät 
kräver dock samarbete. 

Nytt fjärrvärmenät
Kopparstaden kontaktade både Falu Energi 
& Vatten och Falu kommun. Falu kommun 
planerade för renovering av skolan och 
idrottshallen i Sundborn. Ett perfekt tillfälle 
för att byta värmekälla. 

– Vårt samarbete har fungerat jättebra 
och det har nu lett till att ett nytt fjärrvärme- 

nät blir verklighet i Sundborn. Genom den 
lösning som vi får nu, så undviker vi att 
använda cirka 150 000 kWh el till att värma 
upp husen, i stället använder vi skogsråvara. 
El gör större miljönytta genom att driva bilar 
till exempel. Vi undviker också att belasta 
det lokala elnätet i Sundborn när det är 
riktigt kallt, vilket annars skulle blivit fallet 
om vi använt värmepumpar, säger Kenneth 
Ahlström. 

Låg klimatpåverkan 
Fjärrvärme är en bekväm värmelösning med 
låg klimatpåverkan. 

– De flesta av Kopparstadens hyresgäster 
i Falun har redan fjärrvärme och många vet 
inte ens om det. Det är en fördel med fjärr-
värmen, att den bara funkar och inte kräver 
något av den boende, säger Sofie Bergsten, 
projektledare på Falu Energi & Vatten. 

Fjärrvärme innebär att de boende får 
värme från en gemensam anläggning, i stäl-
let för att varje fastighet har sin egen värme-
källa. Det effektiviserar och kvalitetssäkrar 

såväl drift som klimatpåverkan. I Falu 
Energi & Vattens kraftvärmeverk eldas med 
miljövänligt biobränsle och värmebehovet 
gör dessutom att lokalproducerad el kan 
tillverkas.  

– I Falun produceras värmen i kraft-
värmeverket främst av restprodukter 
från skogsbruket som annars hade blivit 
liggandes i skogen, som grenar och toppar. 
I Sundborn kommer vi elda med pellets 
som vi själva producerar med restprodukter 
från Insjöns sågverk. Ett lokalt systemtänk 
med minimerade transporter. Resultatet blir 
klimatsmart, lokalproducerad värme, säger 
Sofie Bergsten. 

Isolering av träull
Förutom att Kopparstadens nya bostäder 
i Sundborn kommer värmas upp med 
fjärrvärme, blir de även vara klimatsmarta 
på andra sätt. 

Stommen är byggd i trä, isoleringen är 
tillverkad av träull, golven har träparkett 
som går att slipa om flera gånger, vilket 

Hållbart 
samarbete 
i Sundborn
Kopparstaden ska bygga 24 nya hyresrätter i Sundborn. Bostäderna 
kommer värmas upp via ett nytt fjärrvärmenät med låg klimatpåverkan. 

– Tack vare ett samarbete mellan Kopparstaden, Falu kommun 
och Falu Energi & Vatten blir fjärrvärme verklighet i Sundborn, säger 
Kenneth Ahlström, energi- och miljöchef på Kopparstaden.

Är du intresserad av att flytta  
in i en hyresrätt i Sundborn? 
Kopparstaden ska bygga totalt 24 nya hyresrätter i centrala 
Sundborn. Det blir fyra bostadshus med två våningar och en 
innergård med ytor för umgänge. Husen byggs i trä med en röd 
fasad för att harmoniera med Sundborns vackra kulturarv. Mitt-
emot husen kommer skola och matbutik finnas, men även i när-
het till naturområden samt busshållplats. Samtliga lägenheter 
kommer värmas upp med värmeslingor via nytt fjärrvärmenät 
och erbjuder antingen uteplats eller balkong.

Han forskar 
om hållbart 
byggande
Hur kan vi bygga och bo mer klimatsmart? 
Det är något som Thomas Jungell, 
företagsdoktorand på Kopparstaden,  
forskar om. Allt från val av byggmaterial  
till hur bostäderna värms upp är viktigt  
ur ett hållbarhetsperspektiv.

V i blir alltmer miljömedvetna och 
mycket har hänt när det kommer 
till hållbart bostadsbyggande i 

Sverige. Klimatpåverkan från driften av 
byggnader i Sverige har exempelvis mer 
än halverats på bara 20 år. Utsläpp av 
växthusgaser från 50 års drift av en byggnad 
är nu mindre än de är från material och 
byggnation.

– Vi har en mycket bättre energimix 
i Sverige idag, där vi har bytt ut kol och 
olja till förmån för en större del förnybara 
energikällor, en fråga som Kopparstadens 
energigrupp jobbat aktivt med under lång 
tid. Byggnadstekniken har också förbättrats 
med mer energieffektiva lösningar, säger 
Thomas Jungell. 

Byggmaterial viktiga
Under de senaste åren har fokus därför varit 
allt större på byggmaterialens miljöpåverkan. 
Från årsskiftet är det krav på att redovisa 
klimatpåverkan från byggmaterial och bygg-
nation vid nyproduktion av flerbostadshus.

Att det spelar stor roll för klimatet vilket 
material vi bygger med, råder det inga tvivel 
om. Frågan är bara vilka material som är 
minst klimatbelastande att bygga med när 
man tittar på materialframställningen, 
beständigheten över tid och möjlighet till 
återbruk när byggnaden ska rivas. 

– Min forskning ska försöka ge svar på 
vilka material som är minst klimatbelast- 
ande att bygga med, med hänsyn till de 

Thomas Jungell, 
företagsdoktorand 
på Kopparstaden.förlänger dess livstid. Det kommer också 

finnas en gård för lek och umgänge, något 
som gynnar den sociala hållbarheten. 

>

Stommen i 
huskropparna 
är byggda i trä. 

De nya hyresrätterna i 
Sundborn kommer att bli 
uppvärmda med klimat-
smart, lokalproducerad 
fjärrvärme, berättar Sofie 
Bergsten, projektledare 
på FEV.

Kenneth Ahlström, 
energi- och miljöchef 
på Kopparstaden.

Inflytt
Januari 2023 om allt går enligt planerna. 

Uthyrningsstart
1 Februari 2022

Vill du veta mer? 
Gå in på kopparstaden.se
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lokala förutsättningarna som finns här i 
Falun. Avsikten bör vara att det som byggs 
ska finnas kvar i minst 100 år, säger Thomas. 

Kopparstaden planerar just nu att bygga 
sju nya flerbostadshus i Surbrunnshagen. 
Det handlar om totalt 135 lägenheter 
med projektnamnet Furiren (läs om 
Kopparstadens projekt Kungsgården i 
Surbrunnshagen på sid 5). Sex av husen 
byggs i korslimmat trä (KL-trä) och ett hus 
i betong. Thomas kommer göra jämförelser 
mellan de olika husen för att se hur stora 
utsläpp av koldioxid de olika material ger. 

Mycket talar för att trä är ett klimatsmart 
byggmaterial, men Thomas påpekar samtid- 
igt att det finns många saker att ta hänsyn 
till när det gäller att bygga hållbart.

– Det är komplext. Är huset byggt med 
en trästomme måste man troligen tillsätta 
mer gips och eventuellt även sprinklers för 
att få det ljudisolerat och brandsäkrat. Då 
måste du också väga in hur alla materialen 
påverkar miljön. Att välja närproducerade 
material som inte har transporterats långt är 
också positivt ur ett klimatperspektiv, likaså 
har designen av en byggnad stor betydelse. 

Exempelvis har en lägre taklutning än 
ursprungligt alternativ i Furiren-projektet 
inneburit flera hundra kvadratmeter mindre 
tak- och ytterväggsyta, något som medför 
både lägre kostnad och mindre klimatbelast-
ning, säger Thomas.

Isoleringen har betydelse
Han nämner också att stenullsisolering är en 
vanlig typ av isolering när man bygger hus i 
dag, även fast glasull har i stort sett samma 
produktegenskaper, men bara hälften så 
stor klimatbelastning. I Kopparstadens nya 
bostäder i Sundborn använder man sig i  
stället av träullsisolering, vilket har en 
relativt låg klimatbelastning. 

Utvecklingen går framåt för att ta fram 
mindre klimatbelastande byggmaterial och 
nyss lanserades det första klimatneutrala 
stålet. Forskning pågår också för att kunna 
producera klimatneutral betong i framtiden.

– Vi vet mycket mer idag om hållbart 
byggande än vad vi gjorde för 10 år sedan 
och förmodligen vet vi mer om 10 år än det 
vi vet idag. Men det vi med all säkerhet vet 
är att vi släpper ut för mycket växthusgaser 
och det gör jorden varmare och varmare. 
Detta behöver vi planera för redan nu. 
Exempelvis kan naturliga solskydd, som träd 
ge skugga och smarta tekniska lösningar ge 
kyla till husen till en låg energiåtgång, säger 
Thomas. 

Tänk på klimatet tidigt
Allt fler företag börjar nu tänka på hållbar-
heten redan tidigt i byggprocessen och där 
ligger Kopparstaden i framkant. 

–Ju tidigare man tänker på klimatet i ett 
projekt, desto mer kan man påverka och 
valen har betydande effekter inte bara för 
kommande hyresgäster, utan även för kom-
mande generationer, avslutar Thomas. 

Så fungerar  
boinflytande  
hos Kopparstaden
Visste du att du som hyresgäst kan påverka ditt boende på många olika sätt? Den 
senaste tiden har allt från design på balkongfronter till en ny lekplats och mer blommor 
på en innergård blivit verklighet genom önskemål hos hyresgäster i Kopparstaden.

D en som tittar riktigt noga på de 
nya balkongerna i Kopparstadens 
hyreshus på Slättavägen ser att de 

har olika mönster. 
– Vi hade en dialog med hyresgästerna som 

fick tycka till om hur de nya balkongerna 
skulle se ut. När de tyckte olika fick vi idén 
att faktiskt variera olika mönster på olika 
hus, vilket blev riktigt snyggt, säger Annika 
Stålberg, förvaltningschef på Kopparstaden. 

Ta vara på kunskapen
Ett annat exempel på boendeinflytande 
är den nya lekparken som ska byggas i 
Herrhagen. Där har man haft en workshop 
med barn som bor i området. De har fått 
tycka till om vad de vill att en lekplats ska 
innehålla. En linbana, en klätterstubbe och 
en kompisgunga är bara några av förslagen 

som kan bli verklighet. 
På Nåsgården på Svärdsjögatan ville hyres- 

gästerna ha fler blommor och rabatter för 
att skapa en mysig innergård. Kopparstaden 
betalade för blommor och jord och hyresgäst- 
erna planterade. I Nedre Norslund fanns en 
önskan om fler sociala mötesplatser. Där har 
Kopparstaden tillsammans med hyresgäst- 
erna iordningställt  en yta i trädgården där 
hyresgäster kan träffas för att umgås och fika.

– Vi vill ta tillvara på våra hyresgästers 
kunskap för att utveckla våra bostadsom- 
råden och göra dem ännu mer attraktiva.  
Vi skickar ut enkäter till de boende för att 
få deras åsikter om olika saker och vid större 
ombyggnationer bjuder vi in till möte. Det 
är viktigt att våra hyresgäster känner sig 
lyssnade till, säger Annika Stålberg. 

Den senaste kundenkäten Kopparstaden 

gjorde visade att få hyresgäster vet om att de 
faktiskt har boinflytande. 

Hur gör man då rent praktiskt om man 
som hyresgäst vill påverka sitt boende? 
– Det kan du göra på olika sätt. Du kan 
exempelvis kontakta vårt kundcenter, prata 
med din bovärd, göra inlägg i sociala medier, 
tycka till i enkäter och vara med på möten. 
I dagsläget har nog enkäter och möten 
störst inverkan, men det pågår ett arbete att 
hitta ett mer systematiskt sätt för att fånga 
upp spontana idéer från våra hyresgäster i 
vardagen. 

– Det är viktigt att hyresgästerna ska 
kunna påverka sitt boende. Att känna sig 
delaktig förbättrar folkhälsan och bidrar 
dessutom till ett mer tryggt och trivsamt 
bostadsområde, avslutar Annika. 

Hyresgästerna på Slättavägen 
fick välja balkongfronter själva. 
Resultatet blev att de fick olika 
mönster!

I Kopparstadens nya bostäder i 
Sundborn används träullsisolering, 
bättre för klimatet!

Vi vet mycket mer idag om 
hållbart byggande än vad vi 
gjorde för 10 år sedan.

>

Allt fler hus byggs i korslimmat 
trä. "Mycket talar för att trä är ett 
klimatsmart byggmaterial", menar 
Thomas Jungell, företagsdoktorand 
på Kopparstaden.

Hyresgäster ville ha fler blommor 
på innergården. Kopparstaden 
betalade för blommor och jord 
och hyresgästerna planterade!
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D et är en kylig, men strålande 
höstdag. Utanför de senapsgula 
trähusen väntar gungor och leklejon 

på barn som ska komma och leka i lekparken. 
– Studentlägenheterna ligger i ett vanligt 

område, där det bor barnfamiljer. Det är en 
härlig blandning av människor som bor här 
och det är ett lugnt område, det gillar jag, 
säger David och kisar lite mot höstsolen. 
Student 27 ligger i Bojsenburg. Här finns 

totalt 40 studentlägenheter i huset som 
byggdes för två år sedan. 

– När jag flyttade in var det helt nytt, så 
allt var väldigt fräscht redan från början. 
Huset är byggt i en gammaldags stil, det 
känns typiskt Dalarna att man värnar om 
det ursprungliga på något sätt. 

David kommer från Motala, men flyttade 
till Falun när han kom in på drömutbild- 
ningen – Manusförfattare på högskolan 

Familjärt och 
naturnära i 
Student 27
Det har blivit lättare för studenter i Falun att hitta bostad när utbudet 
blivit större. En som är väldigt nöjd med sitt boende är David Forssell, 
som pluggar till manusförfattare på Högskolan Dalarna. Vi hälsade på 
honom i hans etta på Jungfruvägen. 

Det är en härlig blandning 
av människor som bor här 
och det är ett lugnt område.

"Huset är byggt i gammaldags stil, 
det är lite typiskt Dalarna att värna 
om det ursprungliga", menar David.

>

Här får David 
studiero.
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Vad går hyran till? 
Din hyra som du betalar varje månad 
går till största delen till driften av husen, 
underhållskostnader och administration. 
Driftskostnaden kan vara värme, el, 
vatten, reparationer och fastighetsskötsel. 
Underhållskostnader är kostnader för att 
bibehålla en viss standard där du bor. Det 
kan handla om att vi behöver byta fönster 
eller tak eller totalrenovera ett äldre hus. 
I administrationen ingår kundcenter som 
hanterar felanmälan, företagsledningen, 
bovärdschefer med mera. 

Vad betyder det att Kopparstaden  
är allmännyttigt? 
Allmännyttan är kommunala bostadsföretag 
i Sverige som har till uppgift att tillhanda-
hålla hållbara och prisvärda bostäder för 

alla. Kopparstaden ägs av Falu kommun, 
där vi ska tillgodose olika bostadsbehov 
och ha ett varierat utbud av bostäder som 
är tillgängliga för alla, oavsett bakgrund. Vi 
tar också ett aktivt samhällsansvar för att 
bidra till ekologisk, ekonomisk och social 
hållbarhet. Det kan handla om allt från att 
ge ungdomar i våra områden möjligheten att 
idrotta, till att hjälpa de boende att sortera 
sina sopor rätt. Allmännyttan ska bedrivas 
enligt affärsmässiga principer och ha en 
lönsamhet för att säkra att vi kommer finnas 
många år framåt i tiden. 

 
Varför höjs hyran? 
Priser stiger på varor och tjänster. Vi kan ex-
empelvis få höjda avgifter för sophantering, 
el och vatten, personalens löner höjs och 
så vidare. En gång per år förhandlas hyran 

med Hyresgästföreningen, hyresgästernas 
fackförening. I den förhandlingen vill vi alla 
se till att hyrorna blir skäliga, så att alla har 
råd att bo, samtidigt som vi måste ta hänsyn 
till att priserna stiger i samhället. 

 Hyran kan också höjas när en större 
renovering gjorts i en lägenhet. I en lägenhet 
där köket exempelvis är nyrenoverat, får 
hyresgästen betala en högre hyra än för den 
som har ett gammalt kök. 

 
Vad kostar det att renovera en  
lägenhet och vad får jag som 
hyresgäst betala för? 
Det beror på hur stora renoveringar som 
görs. I Bojsenburg har vi påbörjat omfattande 
renoveringar som kostar runt 950 000 
kronor per lägenhet. Efter ungefär 40 år blir 
bostäder slitna och kräver då omfattande re-
noveringar. I Bojsenburg har renoveringarna 
resulterat i en höjning av hyran med 1 200 
till 1 500 kronor i månaden. Den största 
delen av kostnaden för underhållet betalas av 
hyresgästkollektivet. Det betyder att en del 
av den hyra du betalar går till underhåll av 
lägenheter i hela beståndet.

Hur jobbar Kopparstaden för att bli 
mer effektiva? 
Vi jobbar mycket för att förenkla och  
effektivisera våra arbetssätt och process- 
er. Det kan exempelvis handla om att 
hyresgästerna ska kunna betala hyresavin 
elektroniskt direkt i sin internetbank, vilket 
både minskar arbetsbelastningen för vår 
personal och belastningen för miljön. Det 
kan också handla om att få en snabbare 
process vid en vattenskada, där många 
människor är involverade och alla tjänar på 
att samordningen blir mer effektiv. 

Vad går 
egentligen 
hyran till?
Vad går din hyra till som du betalar varje månad? Varför 
höjs hyran varje år och vad betyder det egentligen att 
Kopparstaden är ett allmännyttigt bolag? Här reder vi ut 
begreppen.

Här har Kopparstaden studentbostäder 

Student 27, Jungfruvägen 27 

Student 27 ligger mitt i det familjära och 
naturnära Bojsenburg. 40 studentlägenheter 
fördelade på två våningar med gång- och 
cykelavstånd till högskolan, friluftsområde 
och centrum. 

Tallen, Tallbacksvägen 2 

24 lägenheter som renoverades i år, 2021. 
Merparten av lägenheterna fick bland annat 
nya badrum, kök och ytskikt. Trapphusen 
målades och allmänna utrymmen såsom bastu 
och omklädningsrum renoverades. Sport- 
arenan Lugnet ligger inom gångavstånd från 
Tallen och ett stenkast från centrala Falun och 
Campus.

B-kasern, Kaserngården 8

2007 totalrenoverades B-kasern och förvand-
lades från ett gammalt logement till ett nytt 
och fräscht studenthem med 104 lägenheter. 

Brigaden, Kungsgårdsvägen 1 

27 lägenheter, placerade vid det vackra 
regementsområdet. 

Britsen, Norra järnvägsgatan 20  

255 studentlägenheter i Britsarvet. Huset 
byggdes på 70-talet, men renoverades 2015. 

Ugglan, Gammelvägen 5 

53 lägenheter i ett lugnt område med närhet 
till centrum, skogen och Campus. Renoverades 
2015.

KOPPARSTADENS STUDENTBOSTÄDER
Kopparstaden har totalt nästan 500 studentlägenheter i Falun. Vi erbjuder allt från ettor med 
delat kök till treor med etage, omöblerat eller möblerat.

Dalarna. Han älskar att skriva och att forma 
sina egna historier. Målet är att skriva manus 
för dramaproduktioner, gärna med en politisk 
touch. 

– Ibland skriver jag och mina klasskompi-
sar tillsammans. Då sitter vi i ett studierum 
som finns på bottenplan i huset där jag bor. 
Det är skönt att ha en plats att gå till och 
plugga som inte är ens egen lägenhet för att 
få lite variation, säger David. 

Davids mormor kom från Sollerön, 

förutom det hade han inte så stor koll på 
Dalarna innan han flyttade hit. 

– Men jag trivs väldigt bra. Falun är  
en lagom stor stad, där det är nära till allt. 
Gemene man här kanske är lite sportigare än 
vad jag är, jag åker inte skidor till exempel. 
Men jag gillar att vara ute i naturen och här 
har jag jättenära både till skogen och en fin 
strand, säger David. 

Det har varit en speciell tid under 
pandemin, med digitala föreläsningar och få 

sociala aktiviteter för studenter. 
– Då har det varit skönt att två av mina 

bästa kompisar bor här också, så vi har 
umgåtts, spelat mycket spel och så.

Nu, hösten 2021 har de fysiska föreläs-
ningarna dragit igång igen på högskolan. 
På Davids kylskåp sitter vaccinationskortet 
för att han ska komma ihåg att ta sin andra 
spruta. 

– Livet börjar bli lite mer som vanligt 
igen, säger David. 

David flyttade 
till Falun för att 
plugga till manus-
författare.

>

Nyrenoverat 
på Tallen!Ljuset flödar in i 

trappuppgången 
på Student 27.
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R osasprakande petunior och solgula 
tagetes i stora krukor och trälådor 
var ett av Josefins ansvarsområden. 

– Jag planterade dem, vattnade dem och 
skötte om dem. 

Förutom att vara ansvarig för sommar-
blommorna klippte hon häckar, rensade 
ogräs, klippte gräs och såg till att det såg 
snyggt ut på innergårdarna i Britsarvet och 
Bojsenburg. 

 – Det var så skönt och jobba med kroppen 
och vara utomhus hela dagarna. Jag pluggar 
annars och sitter framför en datorskärm och 
då är det en skön kontrast att få röra på sig 
hela sommaren, säger Josefin. 

För att få sommarjobba med fastighetsskötsel 
på Kopparstaden ska man ha fyllt 17 år 
och vara beredd på att jobba utomhus i alla 
väder. De anställda har ansvar över olika 
bostadsområden och jobbar i ett team med 
flera andra. 

Lärde känna nya människor 
– Det var väldigt bra stämning och vi som 
jobbade ihop hittade också på saker till-
sammans på fritiden. Det var ett bra sätt för 
mig att lära känna nya människor, för jag 
har nyligen flyttat till Falun, berättar Josefin 
Tapper. 

Även Elicia Jonsson var nöjd med sommar- 

jobbet som fastighetsskötare på Kopparstaden.
– Det var härligt att jobba utomhus. Jag 

fick också lära mig nya saker som att köra 
traktor till exempel. Sedan fick vi uppskatt-
ning från hyresgäster när vi var ute och 
gjorde det fint, det kändes bra, säger hon. 

Första kontakten med 
arbetsmarknaden
På Kopparstaden kan man också sommar-
jobba som aktivitetsledare, att leda olika 
aktiviteter i bostadsområdena för barn och 
unga. Den som är yngre, men fyllt 16 år 
kan söka jobb inom projektet Gro Smart. 
(Läs mer om de olika sommarjobben på 

”Det är härligt 
att jobba utomhus”
Att vara utomhus hela dagarna och arbeta med kroppen. Det var det bästa 
med sommarjobbet tycker Josefin Tapper och Elicia Jonsson. De var några 
av de totalt 80 personerna som fick jobb hos Kopparstaden i somras.

VILL DU SOMMARJOBBA HOS 
KOPPARSTADEN NÄSTA SOMMAR?
Håll utkik på kopparstaden.se och på våra sociala medier. 
Sommarjobben annonseras ut i februari. På Kopparstaden 
finns dessa tjänster att söka: 

GRO SMART
Vänder sig till dig som gått ut grundskolan. Gro Smart 
innebär tre veckors sommarjobb hos Kopparstaden. Du 
jobbar främst med utomhusarbete, som att sköta om 
rabatter och hålla snyggt i våra områden och du behöver 
inte ha någon tidigare erfarenhet. 

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, lekar med mera. Du behöver 
ha körkort och ha 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 utomhus i alla väder!  Det är ett plus, men inte ett 
krav, om du har jobbat på Kopparstaden tidigare. 

SÄSONGSJOBB 
Kopparstaden erbjuder även säsongsjobb från mars/
april. Arbetsuppgifterna är skötsel av utemiljö såsom 
gräsklippning, rensning av rabatter och klippning av buskar, 
men även enklare reparationer. Våra säsongsjobb börjar i 
april. Du ska ha fyllt 18 år, ha körkort och det är meriterande 
om du har erfarenhet från liknande arbete.

Kopparstaden här till höger.) 
– Sommarjobben är viktiga på olika sätt. 

För många är sommarjobbet den första 
kontakten med arbetsmarknaden med allt 
vad det innebär med ansvar, erfarenheter, 
umgänge och möjlighet att tjäna pengar. 
De har även en viktig uppgift i att hålla 
snyggt i våra områden och att hjälpa till 
att aktivera barn och unga. Sedan vill vi på 
Kopparstaden också visa vilka möjligheter 
som finns hos oss och vi hoppas kunna locka 
fler till fastighetsbranschen. Sommarjobben 
är verkligen en win-win, säger Göran Olsson, 
personalchef på Kopparstaden. 

De anställda har ansvar 
över olika bostadsområden 
och jobbar i ett team med 
flera andra.

Sommarjobbet på Kopparstaden 
handlade en del om samarbete. 
Här pågår trädplantering. 

För många är sommar-
jobbet på Kopparstaden 
den första kontakten 
med arbetsmarknaden. 

Elicia Jonsson tycker 
att sommarjobbet 
på Kopparstaden var 
utvecklande. "Jag fick 
bland annat lära mig 
att klippa häck"!

Josefin Tapper tycker att det var en 
skön kontrast att få jobba utomhus 
hela dagarna. Annars pluggar hon 
och sitter mycket framför datorn.
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F yra dagar i veckan åker Breddens 
IF ut till Kopparstadens bostads-
områden i Norslund, Järnet och 

Herrhagen. Aktivitetsledarna har med sig 
en stor trunk med fotbollar, basketbollar, 
hopprep, krocket, jongleringsbollar och 
mycket mer. Alla barn och unga som bor i 
området kan komma förbi och testa. Ingen 
föranmälan krävs. 

– På så sätt blir det enkelt för ungdomarna 
att få ett intresse för en sport. De kan testa 
i lugn och ro med sina kompisar. Om de 
gillar en viss idrott, hjälper vi också till att 
vara en kontakt till föreningslivet. Det här 
är en jätteviktig satsning för att få unga i 
rörelse, säger Drago Vuckovac, som är ledare 
i Breddens IF. 

Smart fart
Under vintern dras skidspår i Norslund och 
barnen får också prova på vintersporter. 

Breddens IF är bara ett av alla projekt 
som Kopparstaden väljer att sponsra. 
Kopparstaden samarbetar också med 
Hållbarhetsförmedlingen inom projektet 

Smart Fart. Istället för att slänga kvar- 
lämnade cyklar, lämnas de till Smart  
Fart för återbruk. Cyklarna renoveras och 
hyrs bland annat ut till Kopparstadens 
studenter till en låg kostnad, vilket bidrar  
till ekologisk hållbarhet.

Aktiviteter för alla åldrar
Under pandemin har Kopparstaden lagt 
extra fokus på aktiviteter för äldre genom 
bland annat balkongallsång, påskfika, kors-
ordstävling och utegympa med Friskis och 
Svettis. I somras erbjöd Kopparstaden alla 
hyresgäster att besöka sommarutställningen 
på Carl Larsson-gården gratis.

– Målet är att erbjuda aktiviteter inom 
idrott, kultur och kunskap som passar olika 
intressen och åldrar. De flesta aktiviteterna 
riktas till barn och ungdomar,  samt våra 
äldre hyresgäster. Ambitionen är att erbjuda 
någon form av aktivitet minst en gång per 
kvartal, säger Annika Stålberg, förvaltnings-
chef på Kopparstaden. 

Syftet med sponsringen är att kunna 
erbjuda aktiviteter till hyresgästerna för att 

Sponsring för glädje, 
rörelse och hållbarhet
Utegympa för äldre hyresgäster, renovering av gamla cyklar, idrott för unga i 
bostadsområdena och gratis mensskydd för innebandytjejer. Kopparstaden 
sponsrar olika projekt för att bidra till rörelse, glädje och hållbarhet.

bidra till gemenskap och att människor 
rör på sig, får bättre hälsa och fördjupad 
kunskap inom olika områden. Det kan 
också bli en inkörsport till föreningslivet.

– Sedan vill vi så klart också skapa 
glädje för stunden för de deltagarna som 
medverkar i aktiviteterna och medverka till 
att grannarna träffar varandra, säger Annika 
Stålberg. 

Gratis mensskydd
Kopparstaden vill också bidra till förenings-
livet på olika sätt. Exempelvis sponsrar man 
IBF Falun Ungdom i arbetet att erbjuda 
gratis mensskydd till alla tjejer i föreningen. 
IBF – FalunUngdom delade ut det senaste 
numret av tidningen BO. 

– Vi  På Kopparstaden tror på ett 
sponsringssamarbete med motprestation, 
därför får de föreningar vi sponsrar göra en 
arbetsinsats som ger ett mervärde till våra 
hyresgäster. Vi sponsrar sällan bara med vår 
logga, vi vill göra något mer, säger Annika 
Stålberg. 

Genom sponsring 
vill Kopparstaden 
erbjuda aktiviteter 
för de boende.

Om de gillar en viss 
idrott hjälper vi också 
till att vara en kontakt 
till föreningslivet.

Vill din förening ha ett sponsringssamarbete med Kopparstaden? 

SÅ HÄR FUNKAR DET 
● Kopparstadens årliga budget för sponsorsamarbeten är cirka 500 000 kr.

● De föreningar som vi sponsrar gör en arbetsinsats som ger ett mervärde till våra hyresgäster. 

● Du som förening erbjuds tre nivåer av sponsring: 

Nivå 1: Föreningen bidrar med en arbetsinsats under en begränsad tid, som exempelvis  
att dela ut kundtidningen BO och får ersättning i form av pengar. 

Nivå 2: Här planerar Kopparstaden ett evenemang och håller i planeringen. Föreningen 
bidrar med att skapa en aktivitet i programmet som ger en bra upplevelse för 
hyresgästen.

Nivå 3: Här planerar föreningen och Kopparstaden 
aktiviteter som sedan föreningen ansvarar för 
och genomför fullt ut. Exempel på återkom-
mande aktiviteter är våra populära aktivitets-
ledare som finns i våra bostadsområden under 
sommarlovet. 

Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Falu kommun 
utan vinstsyfte, samt vara politiskt och religiöst obero-
ende. Föreningen ska också arbeta för jämlikhet, allas 
lika värde, laglighet samt alkohol- och drogfrihet.

● Vill du veta mer? Läs mer på kopparstaden.se  
eller kontakta Kopparstadens sponsrings- 
ansvarige Anette Mååg. På webben finns  
också ett formulär för ansökan om  
sponsringssamarbete.

Kopparstaden vill bidra till gemenskap 
och att människor rör på sig, får bättre 
hälsa och fördjupad kunskap. 

Kopparstaden sponsrar olika 
projekt som bidrar till rörelse, 
kunskap och kultur.

TACK FÖR HJÄLPEN!
Detta nummer av BO har  

delats ut av Hälsinggårdens  

AIK Fotboll (HAIK). 
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ÖPPETTIDER 
JUL & NYÅR

Under jul och nyår har Kopparstaden 
avvikande öppettider. För att undvika 
smittspridning är du välkommen att 
höra av dig via telefon, e-post och 
Mina sidor i första hand.

23 december 
Bobutiken 09:30–12:00
Telefon marknad 09:30–12:00
Telefon kundcenter 09:30–12:00  
Telefon student 09:30–12:00

Julafton, 24 december, Stängt

Nyårsafton, 31 december, Stängt

Trettondedagsafton, 5 januari 
Bobutiken 09:30–12:00
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

När snön faller
N är snön kommer kan det gå fort. 

Kopparstaden har som ambition 
att komma ut så snabbt som 

möjligt för att ploga i bostadsområdena. En 
tumregel är att vi plogar när det ligger mel-
lan fem och tio centimeter snö på marken. 
Om det är praktiskt möjligt väntar vi tills 
det slutat snöa, men väntas det mycket snö så 
åker vi ut trots ihållande snöfall. I samband 
med snöröjning sandas det också vid behov. 

Snö- och halkbekämpning görs i första hand 
vid äldreboenden, vägar in på parkeringen, 
gångvägar och därefter vid entréer.

Hyr du en parkeringsplats ansvarar du 
själv för röjning på din parkeringsplats 
och framför ditt garage eller din carport. 
Kopparstaden kan aldrig garantera att det 
är halkfritt när snön väl börjat falla. Ta det 
därför gärna lite lugnt när du ger dig ut i 
vinterväglaget – för säkerhets skull. 

UPPDATERA DINA 
KONTAKTUPPGIFTER
för att inte missa viktig information,  
se till att din e-postadress och övriga 
kontaktuppgifter är aktuella på Mina sidor 
på kopparstaden.se.

BILPOOL- ETT 
HÅLLBART ALTERNATIV
Du som är hyresgäst hos Kopparstaden kan an-
sluta dig till Falu Bilpool. En bilpool är ett utmärkt 
sätt för dig som privatperson, att få tillgång till 
bil när det passar. Hushållet slipper binda upp 
sig med egna bilar och kan enkelt använda andra 
färdsätt som exempelvis cykel eller kollektivtrafik 
när det passar. Det är ett hållbart alternativ, både 
för miljön och din plånbok. 
 Den som kör mellan 200 och 1 100 mil per år i 
egen bil kan tjäna på att 
titta närmare 
på en lösning 
med bilpool. läs om hur du blir medlem och vad det kostar 

på Falu Bilpools webbplats: falubilpool.nu

DAGS FÖR 
RENOVERING  
I BOJSENBURG
kopparstadens lägenheter i Bojsenburg 
byggdes i mitten av 70-talet, vilket nästan 
är 50 år sedan. Därför är det hög tid för oss 
att börja genomföra det som kallas för den 
”stora renoveringen” av byggnaderna och 
installationerna på fastigheten.
 Som fastighetsägare har vi skyldighet 
att underhålla våra hus och lägenheter för 
att säkra att de har god standard under 
många år framåt. Renoveringen av husen 
i Bojsenburg blir den största någonsin för 
oss, eftersom den innefattar renovering eller 
byte av avloppsstammar, kök och badrum, 
ventilation och el samt brandsäkerhet. 
Planen är att renovera totalt 603 lägenheter 
under en tioårsperiod. 
 Först ut är renoveringen av 28 lägenheter 
på Seminariegatan 57 och 59 som startar i 
april 2022. Sedan är planen att öka takten, 
för att om något år renovera cirka 90 lägen-
heter per år i området. 

Läs mer på kopparstaden.se

från 1 september blev det möjligt för dig 
som hyresgäst att återigen kunna boka våra 
gästlägenheter, bastuutrymmen, systugor och 
samlingslokaler för studenter som har varit 
stängda under pandemin.
 Efter råd från Folkhälsomyndigheten beslut- 
ade Kopparstaden att stänga gemensamma 
utrymmen och kvarterslokaler 2020. Under 
hösten 2021 har vi successivt öppnat upp 

möjligheten att boka dessa utrymmen för våra 
hyresgäster.
 Kopparstaden följer myndigheternas  
råd och rekommendationer. För att få den  
senaste informationen om vad som gäller  
gå in på Folkhälsomyndighetens hemsida:  
folkhalsomyndigheten.se, samt på 
kopparstaden.se

GEMENSAMMA UTRYMMEN ÖPPNA IGEN

SÖK TRIVSELPENG 
FÖR AKTIVITETER 
MED GRANNARNA!
vill du göra något trevligt med dina 
grannar? Hos oss på Kopparstaden kan 
du ansöka om trivselpeng, ett ekonomiskt 
bidrag för att anordna olika aktiviteter i ditt 
bostadsområde. Det kan vara allt från pyssel- 
kvällar och utflykter till workshops och 
föreläsningar.
 Aktiviteterna bestämmer ni och det är ni 
själva som anordnar det ni vill göra.

Läs mer om hur du ansöker om  
trivselpeng på kopparstaden.se

KOPPARSTADEN 
FYLLER 75 ÅR 2022! 

håll utkik nästa år!

... Kopparstadens elanvändning 
har minskat med 30 procent 
sedan 2010? Elanvändningen har 
minskat från 12 miljoner kilowat-
timmar till under 8 miljoner idag. 
Ett exempel där man minskat 
på elanvändningen är att 1 500 
armaturer i belysningsstolpar har 
bytts från kvicksilver till LED-
lampor, vilket har bidragit till 
8 procent mindre elanvändning. 
Energibesparingen för att byta ut 
en lampa är hela 70 procent! 

12 
miljoner  

kWh

2010 2021

VISSTE DU ATT ...

8 
miljoner  

kWh

-30%
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PÅ GÅNG HOS KOPPARSTADEN PÅ GÅNG HOS KOPPARSTADEN



Nu kan du logga  

in på mina sidor och  

signera avtalet med  

Mobilt BankID!

Läs mer på kopparstaden.se

www.kopparstaden.se

Nästa nummer av BO. kommer i vår!


