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Kundundersökning



Livet på en pinne
Marknadshelgen är över och allt vad det innebär 
med mycket liv och rörelse. Just i dag är det vack-
ert höstväder. Det är ljummet i luften men det blå-
ser en lätt vind som kan göra att man blir lite kulen 
efter ett tag. Det är då det är som skönast att sätta 
sig ner på något varmt ställe och ta en kopp kaffe. 
Det är livet på en pinne som man uttrycket det. 
Tänk om man kunde vara så klok, alltid. Så fort det 
blir för kulet så tar man sig tid att stanna upp och 
invänta värmen och energin. Då skulle mycket se 
annorlunda ut.
Intensiv period
RFAB är inne i en intensiv period inte minst vad 
gäller byggnationen på kvarteret Mangeln. Nu är 
skalet på och snart börjar vi måla. Sen skall allt 
arbete inne göras under vintern. 

Hösten är här!
Vi får ta oss an höstens utmaningar på det sätt vi kan. Förutsättningarna är olika och därmed lösningarna 
också på det vi ställs inför.

Ebbes eftertanke

Vi håller också på med byte av fönster på Rättviks 
skola, hissbyte på Enådal och en del lägenhetsreno-
veringar. 
Framtiden
Utmaningarna är många. För att lyckas bättre i 
framtiden så söker vi också ny personal för att 
stärka upp både administrativt men främst ute i våra 
fastigheter.

Jag hoppas att du får en fin höst och att vi får en bra 
vinter men inte för tidigt!

Ebbe



Fastighet och fakta

Kundundersökning
Det är nu dags att åter få veta vad du som hyresgäst 
tycker! Din åsikt är viktig för oss både ur ett  
kundservice- och utvecklingsperspektiv. 
Varför gör vi en kundundersökning?
Det var 3 år sedan vi senast gjorde denna kund-
undersökning och det är viktigt för oss att kunna 
stämma hur vi arbetat med resultatet från den förra 
enkäten. 
För att få en så bra bild från alla våra områden hopp-
as vi att så många som möjligt tar sig tid att fylla i 
enkäten. 
Hur går det till?
Du kan besvara enkäten genom att fylla i den  
bifogade pappersenkäten eller besvara den på  
webben.

Vinn en presentcheck värd 1000 kr
Besvarar du enkäten har du möjlighet att vinna en av 
fem presentcheckar värd 1 000 kr på ICA Rättvik.
Två av dessa presentcheckar går till de som är först 
in med sitt svar – en till första ifyllda pappersenkä-
ten, en till första ifyllda webbenkäten. Tre personer 
kommer att dras fram bland samtliga som besvarat 
enkäten, som svarar rätt på tävlingsfrågan som finns 
längst bak i enkäten. 
Vinnarna kommer kontaktas av oss. 

Tack för att ni hjälper oss bli bättre!

Ny hemsida

Nu är vår nya hemsida i drift.   
Rättviks Fastigheters nya hemsida är så klart anpassad 
för att kunna läsas både på datorn och mobila enheter, 
såsom telefon eller surfplatta. Sidan kommer löpande 
att kompletteras med mer information och funktioner.

Vi arbetar alltid för att bli mer tillgängliga. 
Lämna gärna synpunkter till oss.



Ett sätt att leva!

Berätta lite om räddningstjänsten i Rättvik?
-Våra huvudsakliga arbetsuppgifter är förebyggan-

de brandskyddsarbete och beredskap för olyckor 
och bränder. Just nu är vi fyra heltidsbrandmän och 
tolv stycken arbetar som brandmän i beredskap, det 
vill säga personer som har ett annat arbete som sin 
huvudsakliga inkomstkälla och de har jour 
var tredje vecka. Fördelningen är sju del-
tidsbrandmän i Rättvik och fem i Furudal. 
Rättvik har haft lätt att rekrytera deltids-
brandmän och de beror mycket på att det 
finns stor förståelse hos arbetsgivare, det 
är vi tacksamma för.

-Vi har även delegation för IVPA som är för-
kortning av ”I Väntan På Ambulans”. Vi anordnar 
HLR-utbildningar (hjärt- och lungräddning) förmed-
lar och utbildar de som köper en hjärtstartare. Allt 
det här är så viktigt i det förebyggande arbetet. 
Var finns era brandstationer?

-Här i Rättvik (heltidsstation) och i Furudal. I 
Boda och i Bingsjö har vi något som kallas rädd-
ningsvärn, det är en frivillig räddningsresurs, de har 
ingen beredskap.

Tema - Brandsäkerhet

Rune började i Räddningstjänsten på hösten 1965 och  jobbet som Räddningschef  fick han 1982.

Vad är er styrka?
- Bra personal och sammanhållning, det är otro-

ligt viktigt för oss som ofta möter människor i kris. 
Rättvik är en liten kommun med närhet till politiker 
och tjänstemän, det finns en förståelse och intresse.
Kan jag som privatperson besöka er?

- Ja, alla är välkomna till oss under kon-
torstid. Något som kanske inte alla känner 
till är att vi lånar ut flytvästar och isdubbar 
gratis, vilket kan vara bra att veta om man 
får besök och inte har tillräckligt många 
västar hemma. Vi har även försäljning av 
brandsläckare, brandfiltar och brandvarna-

re. Sen finns Runes imponerade samling av minia-
tyrbrandbilar att titta på.
Vad är den vanligaste orsaken till brand

- Torrkokning, att man glömmer något på en 
påslagen spis är väldigt vanligt. Sen har vi det nya 

Rune Daniels



Tema - Brandsäkerhet

problemet med laddning av mobiler. Tips, ladda 
inte på natten och lägg telefonen till exempel på ett 
keramikfat.
Vad är viktigt om man bor i lägenhet?

- Kontrollera din brandvarnare.
- Något som är väldigt viktigt är att hålla  

dörrarna stängda till källar- och vindsförråd för  
oftast innehåller det massor av brännbara saker. 
Brandfarliga gaser och vätskor eller explosiva äm-
nen får inte förvaras på vindar eller i källare.

-Trapphuset är viktigt. Det är en utrymningsväg 
och därför får det inte stå en massa brännbara saker 
i trapphusen, som cyklar, barnvagnar, tidningspap-
per och kartonger. Det försvårar för oss om olyckan  
skulle vara framme.
Hur skulle du vilja summera dina 53 år?

- Jag är stolt och har fått vara med om en spän-
nande resa. Jag har många minnen och varit med 
om många förändringar på gott och ont.

- Det har varit ett sätt att leva och att få möta så 
många människor i både glädje och sorg.

Ett stort tack till Rune!
Rune har gått i pension och vi vill passa på att tacka 
Rune för allt han gjort för Rättvik.

Testa din brandvarnare

10 TIPS - FÖR ATT MINSKA RISKEN 
FÖR BRAND

En fungerande brandvarnare är en billig livförsäkring. 
Hör av dig till kundtjänst om din brandvarnare inte 
fungerar. 

1.  Ha en fungerande brandvarnare och 
 kontrollera den regelbundet.

2.  Lägg inte saker som kan börja brinna nära 
eller på spisen. Gå inte ifrån spisen när  
den är på.

3. Släck tända ljus innan du går ut ur ett rum. 
Ställ inte tända ljus nära sådant som kan  
börja brinna.

4. Undvik att ladda mobiltelefoner och andra 
elektriska apparater när du sover. Använd inte 
apparater med trasiga sladdar eller kontakter.

5. Rengör din spisfläkt från fett och smuts med 
jämna mellanrum.

6. Lysrör som blinkar eller glöder. Kontakta 
kundtjänst.

7. Se till att barn inte får tag på tändstickor  
eller tändare.

8. Dra ur el- och antennsladd till tv:n vid  
åskväder.

9. Se till att tv:n står fritt och luftigt.
10. Dammsug bakom kylskåp och frys.

Källa Brandskyddsföreningen och MSB

Tänk på att utan hemförsäkring är du och dina  
tillhörigheter oskyddade om olyckan skulle vara 
framme. Det kan bli dyrt om det är du själv som är 
vållande, till exempel en brand eller vattenskada i 
din lägenhet eller i ditt förråd.  
Det kan inte nog understrykas hur viktigt det är 
att man fortsätter att ha en gällande hemförsäkring 
under hela hyrestiden.

Har du en hemförsäkring?



Kort och gott

Kallt i lägenheten - tips
Jag fryser, vad kan jag göra?
På hösten och våren när vädret slår om och det 
blir svalare/varmare ute kan det ibland kännas lite 
ruggigt inne. Skaffa en termometer och mät tempe-
raturen i lägenheten, temperaturen ska vara mellan 
19-21 grader. För att få ett korrekt värde ska du an-
vända en ordentlig termometer och mäta i rummets 
vistelsezon, minst 1 meter upp från golvet, mitt i 
rummet. Vid en yttervägg, nära golvet eller vid ett 
fönster blir temperaturen missvisande. 
Det drar kallt på golvet
Detta beror ofta på att man har stängt friskluftsven-
tilerna helt. För att ventilationen ska fungera ordent-
ligt behöver frisk luft komma in i bostaden någon-
stans ifrån, och då blir det ofta genom, till exempel, 
springor under dörren.
Varför är möbleringen så viktig?
Tänk på att möblera värmeeffektivt. Soffor, hyllor 
och gardiner som placeras framför elementet 
hindrar värmen från att sprida sig i rummet. 

Huskurage
Rättviks Fastigheter och hyresgästföreningen vill att 
vi tillsammans försöker förhindra våld i hemmet.
Huskurage - en policy vid oro för våld i nära relatio-
ner. Det är en policy som uppmanar grannar att visa 
omtanke och omsorg vid oro att någon far illa.
Vi startade med en informationskväll tillsammans 
med hyresgästföreningen den 30 augusti. Ett tiotal 
kom för att få veta mer och ställa frågor.
Det ska finnas trapphusblad i alla vår hus, men om 
det saknas hör av er till kundtjänst.

Kom ihåg att ingen kan göra allt –
men alla kan göra något.

Miljödag - Golfvägen
En lyckad dag med härligt väder och gott samarbete 
med Hyresgästföreningen och Dala Vatten och  
Avfall. Alla som kom hade möjlighet att prata med 
oss, tävla, ställa frågor, besöka loppis och fika. 
Containrarna för grovsopor blev fyllda, det var 
många som passade på att rensa hemma och i sina 
förråd.
För mer tips och råd om sopsortering besök 
Dala Vatten och Avfall AB:s hemsida
www.dalavattenavfall.se 
Att sopsortera är ett bra sätt att bidra till en hållbar 
miljö. 

Vi är stolta över att vi är med och bidrar till utgiv-
ning av Natur & Miljöboken som delas ut till elever 
i Rättviks skolor. Det hjälper elever med sitt läran-
de för hållbar utveckling.

Miljöboken



Kort och gott

Grovtvättstugor - För alla!

RENGÖRING - AV 
BALKONG

Nu har sommarblommorna 
gjort sitt och du behöver 
kanske rengöra din bal-
kong. Tips, använd inte 
för mycket vatten så att all 
smuts rinner ner till dina 
grannar.

ÄR DET TILLÅTET- 
ATT MATA  FÅGLAR?

Nej, inte från fönster, 
balkong eller uteplatser. 
Lägg inte ut matrester på 
gräsmattor eller i skogsdung-
ar. Matrester drar till sig möss 
och råttor.

RENGÖRING -  
AV TOALETT

Var finns grovtvättstugorna?
De finns på Golfvägen och i Boda. 
Vad kan man tvätta?
Mattor, filtar, täcken och annat skrymmande. Utrust-
ning som finns är grovtvättmaskin, torktumlare och 
torkskåp 
Hur bokar jag?
Boende på Golfvägen bokar via tavlan i trapphuset. 
Övriga bokar via kundtjänst. 
Bodas grovtvättstuga bokas och betalas på Konsum 
i Boda.

Vad kostar det?
Varje tvättpass är på två timmar och kostar125 kr 
per tvätt. Under ett tvättpass hinner man tvätta två 
maskiner. 
Vad bör jag tänka på?
I tvättstugan på Golfvägen hämtas nyckeltagg i 
kundtjänst, vi tar en depositionsavgift för tvättaggen 
på 200 kr som du får tillbaka vid återlämnande.

Alla är välkomna att boka och använda dessa fina 
grovtvättstugor, vill du veta mer kontakta kundtjänst.

Tänk på att det är viktigt att 
rengöra din toalett. Toaletten 
är en av de platser som be-
höver städas mest för att den 
ska hålla längre och vara ren, 
fräsch och hygienisk under 
lång tid.



RFAB  I  Vasagatan 6  I  795 30 Rättvik  I  0248 - 702 90  I  www.rattviksfastigheter.se R
ÄTTVIKS FASTIGHETER AB

795 80 RÄTTVIK

  Kontakta oss gärna!  
Öppettider 10.00-12.00, 13.00-14.00, lunchstängt 12.00-13.00

Telefon: 0248 - 702 90  
e-post: info.rfab@rattvik.se

Övriga tider vid akuta fel som inte kan vänta.
Ring! Journummer: 0746-38 98 43

Sudoku - Lätt Sudoku - Medel


