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Ny teknik möjliggör
för ett hållbart städande 
Ece tycker allt är toppen
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ATT HAMNA I KRIS är oavsett 
vad det gäller aldrig välkommet 
eller väl förberett. Det är snart två år 
sedan vi senast upplevde en situation 
i Sverige som var långt över det vi 
varit vana vid, skogsbränderna. 
Erfarenheten av detta har gjort att 
nya rutiner har arbetats fram och det 
kanske var sambandshanteringen 
som fick mest kritik då. Men vi 
märkte också av att det saknades en 
hel del resurser. Det som var mest 
utmärkande för min del var hur andra 
länder ställde upp för oss. Jag minns 
väl hur vi jublade när den polska 
brandkåren körde igenom Rättvik. 
Jag var också överväldigad över hur 
många som ställde upp och jobbade 
både extra och ideellt. Man slöt verk-
ligen upp kring denna fråga. Det var 
ett stort hot men kunde ändå begrän-
sas i yta.

NU STÅR VI mitt i en internationell 
kris som inte begränsas av vare sig 
väder eller gränser. Där resurserna 
är begränsade att räcka till ordinarie 
verksamhet och normala ”störningar”. 
Prioriteringar måste göras och vi ser 
att det uppstår brist på framför allt 
sjukvårdsprodukter. Men de är också 
så att sjukvårdspersonalen ställs inför 
stora prövningar.

VI PÅ RFAB har sedan slutet av 
januari hållit oss informerade av 
hur utvecklingen av coronaviruset 
påverkat vår verksamhet. Vi startade 
med allmänna hygienrutiner. Vecka 
11 införde vi mötesrestriktioner. Vi 

har också begränsat besöken på vårt 
kontor. Det är en balansgång mellan 
att avgränsa sig och att utföra sitt 
uppdrag. Blir spridningen stor så 
kommer allt fler att insjukna och våra 
resurser begränsas. Samtidigt behövs 
vi för att utföra nödvändiga arbets- 
uppgifter ute hos er. Vi är därför 
restriktiva när det gäller åtgärder där 
risken för smitta är stor. Vi koncen-
trerar oss på drift- och hygienåtgärder. 
Sådant som behövs för att ni skall 
klara er vardag. En å annan lampa 
kanske förblir mörk. Jag hoppas att 
det är okej i ett läge som detta.

DET ÄR SVÅRT att sia om vad 
som kommer att hända framöver. 
Men vår verksamhet bedrivs vidare 
utefter de förutsättningar som gives 
oss. Vi går mot en vår och förhopp-
ningsvis grönskande sommar. Passa 
på att ta dig ut och njut när du kan. 
Sol och frisk luft ger oss alla extra 
krafter nu när vi står inför stora 
utmaningar. 

I kristider måste vi
hjälpas åt!
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BEF INREDNING SOM DEMONTERAS OCH ÅTERANVÄNDES

21  Spis
22  Ugn
23  Värmeskåp större
24  Robot Coupe R402
25
26  Ugn SCC 201
27  Ugn SCC 201
28  Ugn SCC 201
29  Kokeri
30  Stekbord
31  Gryta större
32  Gryta mindre
33  Visp
34  Kyl
35  Värmeskåp mindre
36  Frys Specialkost
37  Frys Specialkost
38  Frys
39  Kem-skåp

NY INREDNING

61  RF-bänk med ho, skåp och lådor, L=3000
62  RF Högskåp, 800x500x2000
63  Ventkåpa
64  RF-bänk med dubbla hoar, underhylla, L=2000
65  RF-bänk med skåp och lådor, L=2500
66  RF-bänk, L=2000
67  Överhylla 1 plan, L=2000
68  RF-bänk med ho, skåp och lådor, L=3600
69  Överhylla 2 plan, L=3600
70  Ventkåpa
71  Kyl Specialkost
72  Stativ till Robot Coupe
73  Avställningsbänk
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VI BYGGER – AKTUELLA PROJEKT

3

Nu har turen 
kommit till Enådal

Nytt brandlarm på
Furudals skola 
höjer säkerheten

Förra året installerades ny ventilation 
med kyla på Enåbacken. Eftersom resul-
tatet blev så bra fortsätter nu RFAB med 
att byta ut ventilationsaggregatet även på 
Enådals särskilda boende. Arbetet påbörjas 
vecka 14 med att de gamla aggregaten 
ska lyftas ur och de nya ska lyftas in, 
detta sker med hjälp av en kranbil.

– Det här är ingen enkel manöver, säger 
Pål Fröyen som arbetar som fastighets-
förvaltare på RFAB.

– Först måste taket rivas för att möjlig-
göra installationen. 

Ny el kommer också att dras för att 
få till kraftförsörjningen till det nya 
aggregatet. 

När man påbörjar ett så här stort 
projekt är det många entreprenörer som 
blir delaktiga, till exempel elektriker, 
VVS-montörer, ventilationsentreprenör, 
leverantör/montör av styrskåp och bygg- 
entreprenören. Naturligtvis måste de 
som driver verksamhet i lokalerna också 
visa delaktighet och engagemang.

Vi ser fram emot att starta driften av 
det nya aggregatet vecka 18.

Under året kommer Furudals skola få ett 
nytt brandlarm. Alla detektorer kommer 
att ses över, bytas ut och kompletteras.

Det kommer också att finnas sirener i 
alla detektorer vilket innebär att brand-
larmet kommer att höras bättre och 
säkerheten höjs. Även brandlarms- 
centralen kommer att bytas ut.

En efterlängtad skola!
Under hösten och vintern har RFAB, till- 
sammans med representanter från kommu-
nens barn- och utbildningsförvaltning, 
jobbat intensivt med att ta fram förfråg-
ningsunderlag för en ny Nyhedsskola.

Självklart har förfrågningsunderlaget 
annonserats och anbuden utvärderats och 
den 17 mars skrevs slutligen ett avtal med 
Flexator AB. Vi på RFAB tycker det känns  
fantastiskt bra eftersom vi har positiv 

erfarenhet av Flexator som tidigare också 
byggde förskolan i Söderås.

Den del av skolan som idag används 
som ”Allergiskola” kommer att stå kvar 
och kopplas ihop med den nya delen. Nu 
planerar vi vidare både vad gäller den 
slutgiltiga planlösningen men också hur 
rivningen av den befintliga skolan ska 
ske på bästa sätt. Ett fantastiskt roligt 
projekt!

Nu ska köket på 
Rättviksskolan renoveras
Just nu håller RFAB på att projektera 
och rita upp ett nytt tillagningskök på 
Rättviksskolan. Alla är överens om att 
det är dags för en uppfräschning då golv 
och väggar är från 1959.

Förutom nya golv och väggar kommer 
fönstren att bytas ut, samtliga golv-
brunnar ses över och ventilationskåpan 
byggas om. Köksutrustningen, som är 
modern, kommer att återanvändas men 
en del arbetsbänkar kommer också att 
bytas ut.

Den största och kanske viktigaste 
förändringen är dock att det blir en helt 
ny tillagningsdel för specialkost.

– Det blir ett jättelyft för kostpersonalen! 
Ett separerat allergikök gör också att vi 
kan säkra upp tillagningen ännu mer. 
I det stora köket får vi också ett bättre 
flöde och mer arbetsytor, säger Anders 
Frodig, Projektledare Offentlig Gastro-
nomi Dalarna.

Arbetet på plats kommer att ske under 
sommarlovet.

Ritning på fasaden mot öster.

Ritning på ombyggnaden.
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Det sjuder av liv på Enåboden när vi kommer på besök. 
Bemötandet är hjärtligt och glädjen över att vara en 
del av en arbetsplats går inte att ta miste på. 

Enåboden ligger på Torggatan 8 B 
i centrala Rättvik och är en av 
fyra dagliga verksamheter för 

personer inom LSS (Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade). 
Verksamheten på Enåboden är mycket 
uppskattad och antalet arbetstagare 
varierar mellan 6 och 8 personer per dag.

– Tanken är att den här verksamheten 
ska fungera som vilket jobb som helst. 
Det är viktigt att våra arbetstagare 
känner att tillvaron här är meningsfull 
och trevlig, säger Anette Ås Backlund 
som arbetar som enhetschef på Rättviks 
kommun.

– Vår ambition är naturligtvis att de 
personer som kommer hit eller till någon 
annan av våra dagliga verksamheter skall 
integreras i samhället. Arbetsuppgifterna 
kan variera efter varje enskild arbets-
tagares intresse, kunskap och förmåga. 

Några syr, andra väver och någon gasar 
på symaskinen. Vi lägger också stor vikt 
på att äta lunch tillsammans, antingen 
här i lokalerna eller ute på restaurang. En 
dag i veckan fokuserar vi även på hälsa 
och friskvård.

På Enåboden har man inrett en liten 
butik där man säljer diverse hantverk, 
bland annat grytlappar, vetekuddar, för-
kläden, vepor, trasmattor och en mängd 
olika sorters väskor. Intresset för ”Hand-
lingsväskor” är just nu stort då fler och 
fler väljer att använda tygpåsar istället 
för de konventionella plastpåsarna.

Butiken är öppen måndag till torsdag 
och alla är hjärtligt välkomna.

Enåboden
Torggatan 8 B, Rättvik
Tel: 0248-70 663
Öppet: måndag–torsdag kl. 9.30–15.30
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REPORTAGE

ENÅBODEN 
– en liten unik butik

– Vi tycker om att vara här! Lokalen är inte så stor men ändamålsenlig och RFAB:s personal är snabbt på 
plats om vi behöver hjälp, säger från vänster: Anette Ås Backlund, Karin Jonsén och Karin Bergman.

Försäljningen av Handlingsväskor ökar och de 
finns i flera olika färger och mönster. 

På Enåboden kan man måttbeställa vävda vepor i 
klassiska Rättviksmönster så som ”Nittsjöblå” och 
”Rättviksbreddan”.

En annan favorit är också den lilla babyväskan 
med tillhörande haklapp. 
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Lena kan konstatera att mycket har 
förändrats när det gäller synen på 
miljö och viljan att göra en insats.

– Vi pratar miljö på ett helt annat sätt nu 
än tidigare och min personal välkomnar 
nya initiativ och tekniker. Förutom mer 
miljövänliga rengöringsmedel försöker 
vi minimera användandet av plast. Det 
märks kanske främst i våra kontorslokaler 
där papperskorgarna inte töms per auto-
matik utan först när de är fulla.

Sedan några år tillbaka använder man 
sig av ny bioteknik. Rengöring med 

Ny teknik möjliggör för 
ett hållbart städande

bioteknik innebär att man för in godartade 
bakterier, det vill säga man tar hjälp av 
naturens egna rengörare. Bioteknologiska 
processer har använts i tusentals år och 
används även för läkemedel, livsmedel, 
vattenrening och jordbruk.

– Det låter kanske konstigt men det är 
samma typ av bakterier som bland annat 
finns i både ost och yoghurt. Bakterierna 
är ”väldresserade och specialiserade”. 
Vissa tar bort fett- och hudavlagringar 
och används bäst i badrum och andra 
våtutrymmen, andra tar bort lukter. 

• Håll diskbänk, diskho och kranar 
skinande rena i köket.

• Torka lite varje dag så blir det inte 
så tungjobbat.

• Använd microfibertrasor, då behövs 
mindre rengöringsmedel.

• Tänk på att alltid låta rengörings-
medel verka ett tag för bästa effekt.

Lenas bästa städtips!

I Rättviks kommun har man under flera år arbetat med 
de globala målen, så också inom städenheten.

– Idag är det en självklarhet att kommunens lokaler 
och fastigheter städas på ett hållbart sätt, säger Lena 
Frid Linder som påbörjade sin anställning som Städ-
chef på Rättviks kommun 2013. 

Gemensamt är att de äter upp fettsyror-
nas kolkedjor, alltså smutsen, tills det 
inte finns något kvar att äta, säger Lena.

Lena kom i kontakt med den här nya 
biotekniken redan 2013 i samband med 
en golvvårdskurs.

– Vi fick informationen av en leveran-
tör och vi var många kursdeltagare som 
blev nyfikna och vågade testa. Eftersom 
det inte fungerar så bra att blanda tekniker 
började vi med att göra slut på allt gam-
malt rengöringsmedel innan vi började 
på nytt. Idag kan hon konstatera att det 
går åt betydligt färre produkter och dess- 
utom en mindre mängd rengöringsmedel.  

Resultatet då?
– Ja, om rengöringsmedlet hinner verka 

en liten stund så blir det lika rent och 
fint. Det är dessutom mycket skonsam-
mare för personalen då det inte luktar 
lika starkt. Det är färre som lider av att 
det kliar i näsan, allergi och torra händer. 
En annan effekt är att vi fått bort den 
ofta dåliga lukten i våra städskrubbar. 
När vi häller ut sköljvattnet i avloppet 
fortsätter bakterierna att ”jobba” tills de 
självdör efter cirka 7 dagar. Eftersom det 
fungerar så pass väl blir nu nästa steg att 
implementera den nya tekniken även i 
kommunens kök, avslutar Lena.
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REPORTAGE
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Rättviks Fastigheter har flera bostadsområden inne i 
Rättvik, samtliga ligger med närhet till skolor, fritids-
områden, ett stort antal affärer och sjön Siljan.

Ett populärt område är Hedslund som ligger i direkt 
anslutning till Hedslunds idrottsplats, bandyarenan 
och en 18-håls golfbana.

Ece tycker allt är toppen

Det var 2010 när en nära väninna 
föreslog att Ece Blackcrowe 
skulle flytta till Rättvik som 

flyttlasset gick till bostadsområdet 
Hedslund. Efter ett par år i området blev 
hon uppringd av RFAB som erbjöd 
henne den lägenhet hon har idag.

– Jag stormtrivs i den här lägenheten! 
Du förstår jag är uppvuxen i Norr Bergs- 
äng i Leksand, mitt i skogen, så jag vill 
ha närhet till naturen och det har jag här. 
Går jag ut på min uteplats har jag nära till 
skogen. Nu renoverar RFAB husen efter 
hand så jag har fått nytt och fint. Toppen-
grannar har jag också, fortsätter Ece.

När man sitter och pratar med Ece 
känner man att hon har ett stort engage-

mang för andra människor. Hon började 
jobba inom hemtjänsten som 13-åring 
och jobbar fortfarande 75 %. Hon sitter i 
styrelsen för FUB (Föreningen för barn, 
unga och vuxna med utvecklingshandi- 
kapp), dessutom har hon sedan 5 år 
tillbaka drivit ”Kompis”.

– Jag ville ordna någonting trevligt 
för människor med funktionshinder. Vi 
träffas varannan måndag och då är det 
musik som gäller. Visst är det lite jobb 
med att få till det men man får så oerhört 
mycket tillbaka!

Ece har en hel del med RFAB att göra 
och hon pratar bara gott om personalen. 
Hon är lokalansvarig för festlokalen på 
Hedslund som rymmer 70 sittande och 

som är uthyrd väldigt ofta till stora fester 
och andra sammankomster. Ece berättar 
att man inte behöver bo just på Hedslund 
för att få tillgång till lokalen utan det 
räcker med att man bor i någon av 
RFAB:s hyreslägenheter. 

– Ja, man får betala en deposition på 
200 kr som man sedan får tillbaka när 
lokalen är städad, så egentligen kan man 
ju säga att den är gratis. 

Ece sitter också i Hyresgästföreningens 
lilla förhandlingsdelegation och har 
vid flera tillfällen förhandlat med bland 
andra John Oknelid, administrativ chef 
på RFAB.

– Han är en riktigt trevlig person som 
jag tycker mycket om, ja de är förresten 
trevliga allihopa, avslutar hon.

Den stora hembyggda baren pryder sin plats i 
vardagsrummet. – Den här baren följer med mig 
vart jag än bor, säger Ece.

I den trevliga och ombonade lägenhet har flera av hennes barnbarn bott i omgångar. Sedan fyra år tillbaka bor nu Lycke, 6 år, tillsammans med sin mormor, katten 
och den lilla hunden. 
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SMÅTT OCH GOTT
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Välkomna på 
Bostadsträff
Hyresgästföreningens boendeutvecklare 
Åsa Billvik kommer tillsammans med oss 
på RFAB att arrangera en Bostadsträff på 
Enålundsvägen den 12 maj kl 16–18. Vi 
bjuder på fika och det kommer även att 
finnas aktiviteter för våra hyresgäster.

Låna lokal gratis
Alla hyresgäster har möjlighet att boka 
och låna lokal gratis av RFAB i samarbete 
med Hyresgästföreningen.

Lokalerna finns på:
Torggatan 6 B (Karamellen) 
En mindre lokal med pentry. 
Bokas via RFAB:s kundtjänst.

Golfvägen 5 
En större lokal med kök. 
Bokas via Hyresgästföreningen, 
Ece Blackcrowe, tel. 072-511 67 21.

Gör det själv 
– instruktionsfilmer

Ece tycker allt är toppen

Nytt från 1 april
Från och med den 1 april 2020 kommer 
vi att debitera våra extratjänster.

• Byte av cylinder + nycklar vid förlorad 
nyckel. 2 500 kr.

• Byte av lysrör och lampor (lysrör och 
lampor ingår). 200 kr.

• Byte av säkring (säkring ingår). 
200 kr.

• Rensning av vattenlås i golvbrunn. 
350 kr.

• Rensning av vattenlås i tvättställ 
badrum/wc. 350 kr.

• Rensning av köksavlopp. 350 kr.
• Låsöppning. 500 kr.

Glöm inte att alla nycklar och taggar 
är värdehandlingar!

Möt oss på 
vårmarknaden
Som vanligt håller vi till i den stora 
rondellen, alldeles intill Knektplatsen.

Datum: 
Vårmarknaden pågår 1–3 maj. 
Öppettiderna är kl. 9–18 fredag och 
lördag samt kl. 9–16 söndag.

På vår hemsida kan du ta del av 10 stycken instruktions- 
filmer som lär dig som bor i våra lägenheter att sköta 
sysslor i och kring hemmet. Filmerna finns med svensk, 
engelsk, arabisk och somalisk text.

Gå in på www.rattviksfastigheter.se, under menyn 
”För hyregäster” hittar ni filmerna.



Vad är din roll på RFAB? 
– Arbetstitel är administrativ chef och 
med det menas att jag är ansvarig för 
ekonomi och kundtjänst där 4 personer 
arbetar idag. Övergripande ansvar över 
ekonomi- och kundtjänstfrågor. 

Hur kan en dag på jobbet se ut? 
– En dag på jobbet börjar med att jag 
tar bussen från Falun där jag bor, då går 
jag igenom dagens kalender och hinner 
ofta svara eller skriva några mail. Väl 
på plats på kontoret är det oftast minst 
några möten varje dag som kan röra allt 
från ledningsfrågor, medarbetarfrågor, 
kundmöten eller som i dessa tider möten 
rörande våra årsredovisningar, både i 
Moderbolaget RKAB och i RFAB samt 
koncernens samlade årsredovisning.  

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– Det är att jag får träffa många olika 
människor, både hyresgäster, företagare 
och politiker. Sedan är ingen dag den 
andra lik, det är alltid något som blir 
annorlunda än vad man från början tänkte 
sig, och det tycker jag är roligt. Att hitta 
lösningar på uppkomna frågor eller 
problem är motiverande. Sedan tycker 
jag det är intressant att få vara med och 

förändra och påverka riktningen i RFAB:s 
verksamhet, det rör främst frågor inom 
områdena ekonomi och kundtjänst. Till 
exempel arbetar vi mycket med att för-
bättra internkontrollen i bolaget. 

Vad ser du som den största 
utmaningen för RFAB under 2020? 
– De största utmaningarna för 2020 är 
svårt att säga. Våra utmaningar sträcker 
sig längre än 2020 och då ser jag utma-
ningar i en ökad administration på grund 
av ökade lagkrav. Digitaliseringsproces- 
sen som är viktig men där det är svårt att 
hänga med och avsätta resurser när man 
är ett mindre bolag. Sedan har vi fortsatt 
ett underhållsberg att komma igenom, 
både på bostäder och våra lokaler. 
Kopplat till detta måste vi hantera en hög 
skuldsättning i bolaget. Vi har många 
saker att arbeta med, men det är samtidigt 
det som är inspirerande och motiverande. 

När du inte jobbar, vad gör 
du helst då? 
– Med tre barn mellan 2 och 9 år så går 
mycket tid till familjen. Träna försöker 
jag hinna med och beroende på säsong 
åker jag skidor, springer eller cyklar 
mountainbike. 

Hallå där...
John Oknelid, Administrativ chef 
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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Reportage, foto och produktion: Riesbeck Reklam

Öppettider under Påskhelgen:
Skärtorsdagen 10.00–12.00  •  Långfredagen Stängt 

Påskafton Stängt  •  Påskdagen Stängt • Annandag påsk Stängt
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.


