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Vi önskar er alla en riktigt 

God Jul och ett Gott Nytt År!
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BLIR DET EN grön jul i år eller får 
vi se lite snö framåt helgen? Som  
löpare uppskattar jag snöfria vägar 
och gångbanor men som skidåkare 
vill jag ha snö. Nu har vi Rättvikare 
en fantastisk förmån som har en så 
aktiv skidklubb, IK Jarl, som mycket 
förutseende gjorde konstsnö när 
kylan låg på i början av november. 
Den snön gör att vi fortfarande kan 
åka skidor samtidigt som gräsmattorna 
nästan börjar gro igen.

JAG BRUKAR JU ofta komma in 
på frågan om hur klimatet påverkas 
av det vi gör och kanske just nu inte 
gör. Nyss avslutades klimatmötet i 
Madrid utan större framgång enligt 
många bedömare. Vad kommer det 
innebära? Blir det så att vår naturliga 
årsrytm med sommar, höst, vinter och 
vår i framtiden blir utan inslag av snö 
och kyla. Det tror jag inte riktigt men 
jag tror att vi kommer att se en hel del 
avvikelser från vad vi är vana vid. 

SÅ HÄR I SLUTET av året blir det 
lätt att man sätter sig ned och funderar 
över vad som hänt under året. Vad 
har vi lyckats med och vad har blivit 
mindre bra. 

JAG BÖRJAR MED det som jag 
tycker vi kunde ha gjort lite bättre. 
Vårt arbete med just hållbarheten 
har inte kommit riktigt så långt jag 
skulle vilja. Vi har förvisso gjort en 
hel del insatser för att minska vårt 
energiberoende och därmed minskat 
förbrukningen. Vi har också gjort 
flera insatser för att bli bättre på 
sopsortering och återvinning. Men 
jag skulle önska att vi nått längre när 
det gäller våra utsläpp från fordonen. 
Kan vi använda mer elprodukter som 
kan laddas, släpper ut mindre och 
dessutom ger ifrån sig mindre buller 
så vore det bra.

JAG TYCKER OCKSÅ det är 
tråkigt att konstatera att vi var 
tvungna att flytta ur Nyhedsskolan. 
Trots att den har 50 år på nacken så 
kan jag tycka att vi borde varit mer 
offensiva i vårt underhåll redan för 
tio år sedan. Men när beslutet togs att 
stänga skolan så blev lösningen, om 
än kortvarig, bra och mycket snabbt 
åtgärdad.

SKALL JAG SEDAN peka på saker 
som jag är stolt över så är det att vi 
blir bättre på många håll. Inte minst 
på egenkontrollen av ett flertal upp-
gifter vi enligt lag måste sköta. Vi 
blir också bättre på att administrera 
både ekonomi och våra datasystem. 
Vi har också börjat arbeta med 
genomgripande underhållsarbeten. 
Fastighetsskötarna har gått över ett 
stort antal tak och dess avvattning 
som ett led i att hitta rutiner för lång-
siktig förvaltning.

SEN HAR VI ju färdigställt först ett 
hyreshus om 40 lägenheter och sedan 
en förskola i Söderås på ett och 
samma år. Finansieringen har skett 
genom att hushålla med resurser, 
försäljning och bra planering så att vi 
sluppit ta upp nya lån. Det är de inte 
många fastighetsbolag som klarar.

NU GÅR VI mot jul och jag känner 
mej nöjd med året. Det är roligt att 
jobba i ett företag där man vill göra 
bra ifrån sig. Alla hjälper till och har 
ett driv som gör att vi kan bli ännu 
bättre i framtiden.

JAG SER MED tillförsikt fram mot 
ett gott nytt år 2020!

Vår framtid, tillsammans
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Just nu pågår ett spännande pilotprojekt i 
fastigheten Färgaren, med 27 lägenheter, 
som ligger intill Kulturhuset på Ågatan 
2–4. Fastigheten har haft problem med 
värmen tidigare. Nu har RFAB, med 
Robert Lassar i spetsen, dragit igång ett 
projekt med förhoppningar om att få en 
bättre och jämnare värme inne i huset. 
Robert är fastighetstekniker med ansvar 
för energieffektivisering i samtliga våra 
fastigheter och lokaler.

– Vi har monterat in en termometer i 
varje lägenhet för att mäta temperaturen, 
vilket gett oss en bild av hur värmen är 
fördelad i huset. Systemet är uppkopplat 
så jag kan följa det på distans, via min 
dator. Det fina med systemet är att det 
går att få en prognosstyrd värmekurva 
utifrån hur vädret förväntas bli. Och 
värmesystemet kan lära sig i förebyg-
gande syfte. Är det kyligare väder på väg 
in kan vi ladda upp huset med värme i 
förväg, och tvärtom när det är varmt ute.  
Vi har redan börjat justera lite i systemet.

Robert menar att det här kommer att 
innebära en ekonomisk besparing, och 

Nu har tillgängligheten blivit avsevärt 
bättre i Furudals ishall. Sedan oktober 
finns en upphöjd yta som begagnas för 
såväl rullstolar som barnvagnar.

– Det har blivit suveränt bra, säger 
Lars Engberg, arbetsledare för vaktmäs-
teriet i ishallen. Publikentrén har bred-
dats så man kan åka in med rullstol där, 
och nere vid sargen finns en ramp som 
leder upp på en platå, ett trädäck, med 
bra utsikt över isen. Dessutom är den 
placerad i närheten av de publika ytorna 
med värmestuga och kiosk. 

Byggnationen stod klar i oktober och 
har hyllats av alla, med fokus på både 
komfort och tillgänglighet. 

– Nu har allt målats av våra vaktmästare 
och det blev riktigt snyggt också. Det har 
inte varit så mycket invändiga projekt i 
ishallen sedan den byggdes på 1980-talet, 
så det här var mycket positivt. 

inte minst att hyresgästerna blir mer nöjda. 
Lägenheterna kommer att få en mer 
relevant värme utifrån aktuell utomhus-
temperatur.

– Projektet är i sin linda och är tänkt 
att pågå i fem år. Tanken är att vi ska 
utvärdera efter ett år. Om det är ett 
fungerande system över tid, det bygger 
på en tjänst som vi har köpt in, så kan 
det bli aktuellt att montera in detta i fler 
fastigheter. Jag tror mycket på det här 
med att spara på energi och få en mindre 
klimatpåverkan.

Rätt värme, året runt

Lyft för 
ishall

Just nu pågår ett större projekt på Golf-
vägen 8. Som vi nämnt tidigare är det 
nya kök, badrum, och ytskikt som ska 
ses över. Vi har löst tillfälliga boenden 
för våra hyresgäster i lediga lägenheter 
under renoveringen (på Golfvägen). De 
två första lägenheterna blir klara innan 
jul, så för dem blir det julfirande i nyre-
noverade lägenheter. 

– Efter jul fortsätter vi med resterande 
lägenheter på 8:an, säger Pål Fröyen, 
fastighetsförvaltare, och även för dem 
kommer det ordna sig med ersättnings- 
lägenheter på Golfvägen. Vi hjälper själv- 
klart till med flytt för de som berörs, och 
tackar för deras tålamod under tiden deras 
lägenhet blir renoverad, och hoppas att 
dom ska bli nöjda med resultatet. Planen 
är att fortsätta renoveringarna hus för hus.

Renoveringar
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På norra industriområdet och Snickerivägen finns ett företagshotell med flera olika 
verksamheter, alla med RFAB som hyresvärd. Mattias Eriksson på DalaBryggeri 
förfogar över en av de aktuella lokalerna, och han är jättenöjd.

– Det är inte så lätt att hitta en sån här lokal. Mikrobryggerier är ofta trångbodda, 
men här finns allt man behöver. Vi har haft andra bryggerier på studiebesök och 
de är avundsjuka.

Det var för fyra år sedan som 
bryggeriet kunde ta över och 
flytta in i tidigare Ramirents 

lokaler.
– Totalt handlar det om 400 kvadrat-

meter med våtrum, lagerdel, kontor, 
kök och omklädningsrum. Den höga 
takhöjden är idealisk och ventilation och 
tryckluftssystem är alldeles strålande. 
Dessutom har vi en stor yta utanför med 
plats för parkering och lastning. En lastbil 
på 24 meter kan vända på gården framför. 

Och jag har även fått ett yttre skal, ett 
extra skydd eftersom jag håller på med 
alkohol, vilket kräver lite extra säker-
hetsåtgärder.

Totalt finns fem hyresgäster i den 
långsmala byggnaden på Snickerivägen. 
De övriga är verksamma inom måleri, 
rörmokeri, en maskinhall för skogsma-
skiner, samt att det finns en tillverkare av 
badtunnor.

Totalt producera DalaBryggeri cirka 
200 000 liter öl per år i lokalen, där som-

maren är mest intensiv. Flera stora tankar 
vittnar om vilka volymer det handlar om. 
Att tillverka öl är ett precisionsarbete.

– Vi finns på systembolag runt om i 
Sverige och på restauranger. Bäst säljer 
vi i Siljansbygden där våra ljusa lager 
står högst i kurs. Jag är en jättenöjd 
hyresgäst, som med lätta steg brukar gå 
till mitt arbete, det tar en kvart från min 
bostad inne i centrum. Det är viktigt att 
ha en arbetsplats man trivs på, jag till-
bringar 50–60 timmar i veckan här. 

4

REPORTAGE

Nöjd hyresgäst

DalaBryggeri
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Året var 2015 när FN:s med-
lemsstater antog 17 globala 
hållbarhetsmål för en ekono-

miskt, socialt och miljömässigt hållbar 
utveckling. Hållbarhetsmålen har blivit 
ett slags rättesnöre som många kommit 
att förhålla sig till.

– Hållbarhetsmålen har bearbetats 
lokalt i vår kommun, där tre av delmålen 
har lyfts: hälsa, hållbar konsumtion och 
produktion, samt bekämpningen av 
klimatförändringar. Internt i företaget 
har vi utgått från ett antal av de här 
globala målen och översatt dem till vår 
verksamhet. Sen har vi fördelat uppgifter 
internt i olika arbetsgrupper. Totalt är 
det sju olika punkter vi jobbar efter. Det 
är stora frågor som kan vara svåra att 
greppa, men som är oerhört viktiga för 
vår gemensamma framtid.

Hur vi hanterar våra sopor är ett 
konkret exempel på ett mätbart, konkret 
hållbarhetsarbete.

– Vi vill att det ska vara trevligt att gå 
in i våra soprum och att det blir en schysst 
sopsortering. Det finns ett projekt som 
heter ”fastighetsnära insamling” som 
innebär att det 2025 ska vara möjligt för 
alla att sortera närmare där man bor och 
inte behöva åka iväg till återvinnings- 
centralen (ÅVC). Det vill säga att man i 
sitt eget soprum ska kunna sortera metall, 
glas, pappersförpackningar, plast med 
mera. För att detta ska bli verklighet 
behöver vi utveckla våra soprum och 
märka upp dem på olika sätt. Vi är inte 
där än, men det finns i vår plan.

Hållbarhet i fokus
Det här med hållbarhet och miljöarbete är viktigt ur både ett globalt och lokalt 
perspektiv. RFAB jobbar med frågan internt och i samarbete med flera olika aktörer, 
som kommunens miljökontor, Dala Vatten och Avfall med flera. Och givetvis 
även med våra hyresgäster, där vi på olika sätt försöker sprida information om 
var och hur man sorterar sina sopor etc. 

– Det är ett pågående arbete som vi tar på allvar. Mycket handlar om att ge 
information, säger Lina Ruth som är ansvarig för hållbarhetsfrågor på RFAB. 
För att bli bättre krävs ett lagarbete på flera olika plan.

Lina säger att många hyresgäster har 
koll på det här med sortering, men att 
det är viktigt att påminna, ofta i samband 
med att nya hyresgäster flyttar in. Inte 
minst är det viktigt att veta var närmaste 
återvinningscentral finns. (Har du själv 
koll på det?)

– Dala Vatten och Avfall har också bra 
informationsmaterial som vi gärna spri-
der. Och av dem kan vi också få direkt 
information om det slängs fel saker. Då 
rapporterar de till oss var det brister.

Lina vill tacka för det gångna året och 
meddela att arbetet med hållbarhetsarbe-
tet fortsätter, i oförminskad styrka under 
2020.

– Tillsammans gör vi skillnad.

Hushållssopor: Sortera soporna 
och förpacka dem väl. Kasta dem sen 
i anvisade kärl. Matavfall lägges i de 
speciella papperspåsarna.

Förpackningssopor: Tidningar, 
papper och kartonger, glas, plast, 
metall, plåtburkar och dylikt, ska 
lämnas till återvinningsstationerna 
som finns på Golfvägen, rondellen 
vid Knektplatsen eller ÅVC.

Övriga sopor: Grovsopor och farligt 
avfall ska lämnas till ÅVC som finns 
i Drafsån och Furudal. Att ställa ut 
sopor i trappuppgången, soprum eller 
källare är förbjudet. 

RFAB sponsrar för övrigt ett jättebra 
arbetsmaterial, Natur och Miljöboken, 
som går ut till våra barn och ungdomar 
i skolorna. Natur och Miljöboken vill 
lära våra barn och deras familjer om 
naturen och en hållbar livsstil. 

Gör sorteringen 
till en lek

– Din checklista –
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Eva Karlsson har varit Hedslund trogen i 25 år, varav 
22 i nuvarande lägenhet på Golfvägen 9.

– Jag har alltid trivts bra i det här området, och nu 
har dessutom min trea med kök blivit renoverad och 
fått en bättre standard.

Eva trivs på Golfvägen

Golfvägen, en eftermiddag i 
december. Solen sjunker ner 
bakom träd och huskroppar. Det 

är stilla och lugnt, med snö som ligger 
vit och inbjudande på marken. I huset 
längs ner på området bor Eva, underskö-
terska i kommunen sedan 27 år tillbaka. 
Hon visar glatt upp sin stora trea som 
inrymmer ett kök, två stora sovrum och 
ett vardagsrum vänt mot söder, där en 
altandörr leder rätt ut på den snötäckta 
gräsmattan. 

– Det här är det bästa av allt, säger Eva 
och lyser i hela ansiktet. Jag sitter ofta 
ute när det är säsong. Det blir en hel del 
umgänge med de trevliga grannarna. I 
synnerhet har vi som bor på markplan 

fått en väldigt bra sammanhållning. Och 
jag har en egen rabatt vid husväggen där 
jag odlar en del. Det är lyxigt att kunna 
plocka med sig egna kryddor in till mat- 
lagningen. 

Eva berättar om de renoveringar som 
skett i omgångar genom åren, inte minst 
under 2018, där arbetena var så omfat-
tande att hon fick flytta ut under några 
månader kring sommaren. Nu konsta-
terar hon att det blivit ett lyft med nya 
målade väggar i ljusa färger, parkettgolv 
i alla rum och en fullstor kyl och frys. 
Dessutom har hon fått omgjort i badrum-
met (nymålat tak och lister) samt att en 
vägg har tagits bort inne i en garderob 
vilket skapat en jättestor yta för förva-

ring, i direkt anslutning till entrén och 
hallen.

– Och i tidigare omgångar har huset 
fått nya fönster och balkonger, och tvätt-
ställ och toa i badrummet. Så nog har det 
hänt en hel del här de senaste åren.

Nära och tryggt
Eva firar alltså 25 år som hyresgäst. 
Hon minns när hon kunde ta sonen till 
förskolan som bara ligger ett femtio-
tal meter bort, i skogsdungen utanför 
hennes fönster. Nu har sonen vuxit upp, 
blivit stor och har ett eget rum under de 
perioder han bor hemma. För Eva har 
området inneburit en trygghet, med ett 
boende som vilar mot skogskanten, med 
en mängd små stigar att gå på, där såväl 
rådjur, hare och räv har synts passera. 

– Och nuförtiden finns det ju en jätte-
fin gång- och cykelväg ner till centrum, 
den fanns inte där när jag flyttade in. Det 
är raka spåret. 

I väntan på sommaren – jodå, den är 
snart här igen – så får hon se fram emot 
en jul, och ett nytt år, det 26:e som hyres- 
gäst i RFAB. 

– Jag trivs jättebra här, och skulle det 
vara något så är det ju bara att ringa eller 
mejla till kontoret, det brukar gå snabbt 
att få hjälp. 

Jul och nyår? Helgerna är främst till 
för barnfamiljer tänker Eva varmhjärtat, 
vilket gjort att hon valt att jobba mycket 
under perioden.

– Jag får ta hand om alla dem vi har på 
äldreboendena istället, det är bättre att ge 
utrymme för någon med yngre barn att 
vara ledig under helgerna.

Eva Karlsson har hittat hem på Golfvägen. Nu firar 
hon 25 år på området.



HITTA HEM I RÄTTVIK • NR 4 DECEMBER 2019

SMÅTT OCH GOTT

7

Skydda ditt hem 
mot brand
Det är viktigt att skaffa bra brandskydds-
utrustning till hemmet. Med brandvarnare, 
handbrandsläckare och en brandfilt är du 
väl utrustad. Brandvarnaren ger dig tidig 
varning och med handbrandsläckare och 
brandfilt ökar dina möjligheter att släcka 
eller begränsa branden. Hör av dig till kund- 
tjänst om din brandvarnare inte fungerar.

Projekt regnvatten
Under hösten har våra fastighetsskötare 
genomfört ett fantastiskt jobb med att göra 
ren alla hängrännor på våra fastigheter. 
Vi har även rengjort dagvattenbrunnar. Nu 
hoppas vi att regnet hittar rätt vägar och 
att det försvinner ner i brunnarna. Det här 
är ett jobb som verkligen behövdes, och 
som vi nu kommer att genomföra årligen.

Bra att veta om snöröjning
och sandning – så jobbar vi
Snöfall
Normalt påbörjas snöröjningen först när 
det slutat snöa. Men mängden snö, kon-
sistens, vilken veckodag och vilken tid 
på dygnet det är spelar också in. Om det 
är blötsnö börjar snöröjningen tidigare 
även om det fortfarande snöar.

Halkbekämpning
Halkbekämpning genomförs vid behov 
på de platser där det är nödvändigt, och 
framför allt vid väderomslag. Vi använder 
i huvudsak sand och grus.

När startar snöröjningen?
Ambitionsnivån är att insatserna ska på-
börjas vid fem centimeters snödjup och 
planeras så effektivt som möjligt utifrån 
fastställda ramar och rutiner. Vi kan inte 
snöröja på alla platser samtidigt, utan
startar på de platser där behoven är som 
störst, som på gång- och cykelvägar.

Parkeringar och det egna ansvaret
Vi snöröjer och halkbekämpar infarts- 
vägen, medan det är den som har bilplat-
sen som själv ansvarar för sin snöröjning 
och sandning.

E-fakturor
Det kommer att bli möjlighet att betala 
sin hyra som e-faktura under 2020. Än 
så länge är inte tjänsten aktiverad, men 
processen är igång. Det här förenklar i 
flera led, och gör att vi får en minskad 
pappersmängd och färre fysiska avier att 
skicka med vanliga post. Vi återkommer 
under nästa år med närmare detaljer.

Egentillverkade granar
Julgranar hör december till. Säkert har 
du noterat våra ”alternativa granar” som 
lyser upp tillvaron ute på våra bostads-
områden. Granarna var på plats innan 
första advent. I dessa miljötider har vi 
tänkt om och tänkt lite stort, mycket tack 
vare vår medarbetare Osmo Saarela på 
Park och Väg.

– Premiären skedde ifjol för våra 
egentillverkade granar av armeringsjärn, 
säger Osmo. Vi på Park och Väg funde-
rade på hur vi kunde hitta ett alternativ 
till att behöva hugga nya granar i skogen 
varje år. Eftersom jag har jobbat som 
svetsare i 25 år innan jag började på 
RFAB, åren 1975–2000, så kom vi på att 
vi kunde göra egna, mer hållbara granar, 
och dekorera dem med julbelysning.

Osmo säger att det fanns dom som 
höjde lite på ögonbrynen, men att 
människor på det hela taget ändå var 
positiva till det nya och miljövänliga 
greppet.

– Jag har gjort 26 granar till julen i år. 
Varje gran består av fem olika sektioner 
som har satts ihop. Så totalt har det 
handlat om 126 olika sektioner. Det tog 
mig fem-sex dagar att göra klart. Nu 
hoppas jag och mina medarbetare att 
granarna, som är fyra meter höga, ska 
få lysa ljust och fint över jul- och nyårs-
helgerna.

Osmo Saarela är stolt över de 26 egentillverkade 
granarna. Här en av dessa vid fastigheten Björken.



Hur trivs du på jobbet?
– Jag går hit varje dag med ett leende på 
läpparna. Det är en fantastisk gemenskap 
och jag trivs kanonbra. Det händer något 

nytt hela tiden och ingen dag är den andra 
lik. Och jag gillar mixen av administra- 
tion och kundkontakter. Jag har varit 
anställd i kommunen sedan 2002, först 
på Rättvik Teknik (idag Dala Vatten och 
Avfall AB). Sedan 2008 är jag anställd 
här på RFAB.

Hur är du som person?
– Jag är noggrann, jag vill att siffrorna 
ska stämma. Det är nog nödvändigt om 
man jobbar med ekonomi. Annars är jag 
en glad och positiv person. Det är viktigt 
att vara lösningsorienterad i mitt jobb 
också. En del av våra hyresgäster kan 
ibland ha svårt att betala för hyran i tid, 
av olika orsaker. Då vill jag lyssna och 
tillsammans med hyresgästen prata om 
hur vi kan lösa detta. Det ska sägas att vi 
har en jättebra moral vad gäller betal-
ningar, så det är inget stort problem.

Hur kan en vanlig dag se ut?
– Det är mycket bokföring som ska göras, 
alla leverantörsfakturor ska hanteras, 
hyresavier ska skickas och så vidare. 
Allt som har med ekonomin i bolaget 
passerar mig. Jag blir nog lite allt i allo, 
och det är både stort och smått att ta i. 
Och sen ringer det en del förstås.

Hallå där...
Gun Olander, ekonomisekreterare, 
spindel i nätet när det gäller ekonomin 
på RFAB.

Välkommen att kontakta oss
Kundtjänst 0248-70 290

Telefontid vardagar: 10.00–12.00 och 13.00–14.00. Lunchstängt 12.00–13.00.
Journummer vid akuta fel mellan 07.00–16.00 vardagar, ringer du 0248-70 295. 

Vid akuta fel övriga tider, ring 0746-38 98 43.

Rättviks Fastigheter AB
Besöksadress: Vasagatan 6, 795 30 Rättvik 

Postadress: 795 80 Rättvik
info.rfab@rattvik.se | www.rattviksfastigheter.se
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20482780

Produktion: Riesbeck Reklam och Pellas Media & Kommunikation

Är det mycket papper att hantera 
i ditt jobb?
– Ja, för mycket kan man tycka, men det 
krävs för arkiveringen. Under 2020 kom-
mer vi också kunna skicka ut e-fakturor, 
det kommer att minska pappersanvänd-
ningen. Jag har ett litet tips att komma 
med. Idag har vi nästan 200 hyresgäster 
som betalar sin hyra via autogiro, det 
vill säga att hyran dras automatiskt varje 
månad. Vi ser gärna att fler använder 
den här möjligheten. Det är bara att höra 
av sig till kundtjänst så skickar vi en 
blankett, det kostar inget och är väldigt 
smidigt.

När du inte jobbar, 
vad gör du då?
– Jag bor i Sätra med min man. Har två 
barn och fyra barnbarn att besöka, som 
bor på annan ort. Jag är en aktiv person 
som tycker om att åka skidor, vara ute 
och gå eller cykla. Vi är mycket i Idre 
där vi har en husvagn placerad. Ett tips 
jag kan ge är att besöka det nedlagda 
kalkbrottet Skålberget, det ligger några 
kilometer från Sätra. Det är som att 
komma till ett Dalhalla i miniatyr. Det är 
så vackert! Jag är lyckligt lottad över att 
bo i Rättvik och ha ett så bra jobb.

Öppettider under julhelgen:
20, 23 och 30 december: Stängt 

27 december, 2 och 3 januari 2020: 10.00–12.00
Vid akuta fel de dagar då vi har stängt, ring vår akuttelefon 0248-702 95. Öppet 07.00–16.00.

Övrig tid ringer ni till jourtelefon 0746-38 98 43.


