
Nr 3 • September 2020

HittaHemI RÄTTVIK

Digital visning på husfabrik 
intresserade många 

”Man kan inte 
annat än trivas” 

Nyrenoverat kök 
 – till glädje för många



HITTA HEM I RÄTTVIK • NR 3 SEPTEMBER 2020

EBBES EFTERTANKE

Ebbe Evbjer
VD RFAB

2

DET SVÄNGER FORT så här års. För 
några veckor sedan var det 20–25 grader 
varmt och nu är det frost på morgonen 
emellanåt. De sista grönsakerna skördas 
och tiden för att ställa in utemöblerna 
närmar sig. Sommaren har varit väldigt 
skiftande och beroende på när man hade 
semester så kommer man att minnas den 
som bra eller dålig. Själv har jag prickat 
in finvädret. Skönt.

MEN NU HAR HÖSTEN kommit och 
arbetet blir en del av vardagen igen. Det 
innebär också att vi på RFAB tar tag i 
det som hör till våra rutiner. Saker som 
skall skötas behöver följa någon form av 
system för att de skall kunna underhållas. 
Vi jobbar allt mer efter olika ronderings- 
upplägg. Detta för att systematiskt se 
till att vi inte missar några delar. Det gör 
också att vi på ett bättre sätt kan före-
bygga en större del av de som annars 
skulle komma in som felanmälningar. 

TIDEN ÄR OCKSÅ INNE för att 
”stänga ned” utomhusarbetet. Vi plockar 
in blomkrukor och parkbänkar. Städar, 
krattar, klipper häckar och förbereder in-
för nästa säsong. Vi hoppas att ni tycker 
det varit fint på samhället i sommar? Hör 
av er annars så att vi kan bli ännu bättre.

DET HAR SÄKERT INTE undgått 
någon att vi har fått en ny skola på plats. 
Eller skall vi säga håller på att få en på 
plats. Vägen fram till nuläget har varit 
både lång och mödosam. Än skall ”vi 
inte ropa hej” som man säger men jag 
ser verkligen fram mot den dagen då 
skolan står klar och elever och lärare kan 
flytta in. Det blir en milstolpe i RFABs 
historia minst sagt. Och välbehövligt för 
Rättviks utveckling. 

MEN VI HAR REDAN börjat blicka 
framåt. Vad skall vi nu sätta tänderna i? 
Det har pratats mycket om bostadsbehovet 
och inte minst då lägenheter. Det är bara 
ett år sedan drygt som vi färdigställde 
40 lägenheter men vi tror att Rättvik 
behöver fler. Det hoppas vi kunna vara 
med och skapa genom samarbete med 
byggbranschen på olika sätt. Vi ser också 
över vårt eget bestånd och på vilket sätt 
vi kan utveckla det.

BOSTADSFRÅGOR ÄR ALLTID lika 
spännande att arbeta med men det rör 
både upp känslor och väcker en hel del 
förväntningar. Vårt fokus ligger nu på 

att värdera var vi får ut mest med minst 
resurser. Både ekonomiskt och arbets-
mässigt. 

NU SER JAG tiden an. Vi går in i 
höstens färgsprakande skiftningar med 
förhoppning om att vårt, annars undan-
skymda dagliga arbete, skall ge oss kraft 
att gå vidare och fortsätta göra bra saker.

Från högsommar 
till höstrusk
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I början av september fick, de anställda 
på RFAB och andra ansvariga på 
Rättviks kommun, möjlighet att med 

virtuell teknik besöka fabriken där den 
nya Nyhedsskolan håller på att byggas. 
Det var företaget Flexator, som håller till 
i Anneberg, som bjöd in till visning. På 
plats för information och rundvandring 
i fabriken fanns projektledare Ramón 
Fernández och Simon Nygren samt 
affärschef Krister Landén.

– Det var spännande att få följa med 
på ett studiebesök virtuellt, vilket var 
helt nytt för mig, säger Ebbe Evbjer, VD 
på RFAB. Vi fick en inblick i hur den här 
typen av byggnationer går till. Att allt 
byggs inne i en fabrik gör ju att det inte 
utsätts för väderpåverkan förrän det skall 
monteras på plats.

Totalt kommer 74 moduler i trä att 
byggas på fabriken och sedan monteras 
ihop på plats här i Rättvik. Modulerna 
levereras klara med ytterväggar, isolering 
och fönster, även med innergolv, väggar, 
tak med mera. Det är också förberett för 

Målning pågår!

Digital visning på husfabrik
intresserade många

el- och VA, vilket man installerar när 
skolan är färdig att tas i drift.

– Det kommer att bli en långsiktigt 
hållbar och mycket energieffektiv bygg-
nad, berättar Krister Landén.

Skolan som kommer att bli 2 700 kvm 
stor, byggs i ett plan. Slutbesiktningen 

kommer att genomföras i början av 
december. Efter jullovet kommer elever, 
lärare och annan personal att kunna flytta 
in i den helt nya skolan.

– Jag ser verkligen fram emot att se den 
nya skolan växa fram på plats i Rättvik, 
avslutar Ebbe.

Den digitala visningen av husfabriken i Anneberg ägde rum på RFABs kontor, kommunhuset och i Barn- 
och utbildningsförvaltingens lokaler på Hedslund.

Under sommaren har utvändig fasadmål-
ning påbörjats på ett flertal fastigheter 
runt om i Rättvik.
• Förskolan Myrstacken på Hedslund 

är färdig målad.
• Läkarvillan i Rättvik blir klar under 

hösten.
• Norgehusen i Boda är färdig målade.
• Yxsmedsvägen i Furudal är färdig 

målat.
• På stationshuset i centrala Rättvik 

återstår dock en del arbete innan ställ-
ningarna plockas ned och huset står 
klart. Beräknas klart under hösten.

Yxsmedsvägen i Furudal.Norgehusen i Boda.

Förskolan Myrstacken på Hedslund. Läkarvillan i Rättvik.
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Det sjuder av aktivitet på Snickerivägen 1 D i Rättvik. Här ligger sedan några år 
tillbaka Rättviks VVS som ägs och drivs av familjen Back.

Det var den 1 September 2014 
som Ulf och Tina startade före-
taget tillsammans med före 

detta kollegan Björn Ryttar från Leksand. 
De arbetade tillsammans några år men 
2018 gick de skilda vägar. Ulf är noga 
med att poängtera att de fortfarande sam- 
arbetar bra ihop och det är både positivt 
och nödvändigt när det kommer till större 
projekt och de behöver hjälpas åt.

Rättvik VVS har idag 12 anställda 
med en omsättning på ca 16 miljoner 
kronor. De utför arbeten i hela Rättvik, 
Tällberg och en del av Leksand. Det 
handlar väldigt ofta om att byta ut saker 
som gått sönder men även om exempelvis 
totala badrumsrenoveringar.   

– Det är Ulf, Malin och jag som sitter 
här på firman, resten av gänget jobbar 
ute hos kund, säger Tina. Det är lika 
intressant varje dag. Vi vet ju aldrig från 
dag till dag vems toalett som gått sönder, 
säger Tina och skrattar. Det kan ibland 
vara svårt att planera verksamheten men 
vi vet att efterfrågan ökar exempelvis 

innan jul. Fritidshusägarna kommer till-
baka till sina fastigheter och så har något 
gått sönder. 

Även Malins man Anders jobbar i 
företaget. Han är i grunden kyltekniker 
och med hans kompetens har man utökat 
sin service på värmepumpar. Firman är 
nu kylcertifierad enligt kategori 1 och en 
ny marknad har öppnat sig. 

– Det går väldigt bra för oss och vi 
känner att vi har våra kunders förtroende, 
säger Ulf. Just nu jobbar vi med ett par 
riktigt stora projekt. Rättviks pastorat har 
anlitat oss för renoveringen av Försam-
lingshemmet i Rättvik och Prästgården 
i Boda. Alldeles nyligen fick vi också 
klartecken gällande Olofstugan som nu 
ska byggas om till förskola. Vi gör även 
en del jobb åt RFAB, fortsätter Ulf. Vi 
vann tidigare en tre-årig upphandling 
(LOU) vilket innebär att vi idag sköter 
byte av pumpar, badrumsrenoveringar på 
Golfvägen och kommunens äldreboenden 
med mera. Vi har en väldigt duktig rör- 
mokare som heter Sofi som jobbat här 

hos oss sedan starten. Hon deltar på 
RFABs veckomöten och ansvarar för att 
samordna det arbetet.

Just nu jobbar man också intensivt 
med Rättvik Arena och den nya multi-
hallen.

– Ja, jag är otroligt stolt över att få 
jobba med arenan. Det är det största jobb 
vi någonsin fått – det är verkligen en 
”fjäder i hatten”, fortsätter Ulf.

Ser framtiden an med stor tillförsikt
Ulf är en tillsynes glad och väldigt posi-
tiv person som just nu planerar för fram-
tiden. Han för diskussioner med RFAB 
om att utöka lokalerna på Snickerivägen 
eftersom det bland annat saknas ordent-
liga personalutrymmen. Ett större kontor 
finns också med på önskelistan och det 
kanske också är helt nödvändigt nu när 
även Malin ägnar stor tid åt företaget. 
Det går inte att ta miste på Ulfs och 
Tinas stolthet när de berättar att Malin 
nu skolas in för att, inom ett par år, bli 
ny VD för företaget.

Nöjd hyresgäst 
 – Rättviks VVS
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Solen värmer fortfarande skönt när Sonja som fyller 85 år i oktober, öppnar dörren 
till sin fina lägenhet på Yxsmedsvägen i Furudal. 

Sonja föddes i Våmhus men kom till 
Rättvik 1953 då hon fick arbete på 
syfabriken ”Siljanskläder”. Efter 

en tid träffade hon kärleken och flyttade 
till gården i Sörboda där hon blev bonde 
på heltid. 

– Vi hade som mest 70 djur på gården. 
Främst kor, ungdjur och kalvar, men en 
och annan vuxen tjur har jag ju också 
tampats med, säger Sonja med ett stort 
leende på läpparna. Min man jobbade i 
skogen så vi fick hjälpas åt så gott det 
gick. Tänker jag tillbaka så gick det ju 
väldigt bra. Vi trivdes ihop och det var 
roliga år! 

När ett av hennes barnbarn ville ta 
över gården i Sörboda kände Sonja att 
det var dags att flytta. 

– Inte skulle jag stå i vägen när en 
yngre generation ville ta över. Vi började 
leta efter en lägenhet och den här trerums- 
lägenheten på nedre botten dök upp. Vi 
åkte och tittade och jag sa direkt – japp, 
här vill jag bo. Det är nu nio år sedan 
och jag stormtrivs! Det är lugnt och 

skönt här.  Det är totalt 8 lägenheter 
i de här två husen och alla grannar är 
trevliga. 

Bostadsanpassningar underlättar 
för de äldre 
RFAB renoverade lägenheten innan hon 
flyttade in och sedan dess har hon också 
fått hjälp med en del så kallade bostads-
anpassningar. Trösklarna är borttagna 
och hon har fått ett staket runt uteplatsen 
så inte rullatorn ska rulla iväg nerför den 
lilla slänten.

– Jag har det så bra här, säger Sonja 
medan hon ställer fram kaffe med dopp 
på uteplatsen. Det här är till målarna som 
just nu målar om fasaden på huset. Det 
är klart att de ska ha kaffe, fortsätter 
Sonja, hur skulle det annars se ut. Det är 
jag och en granne som turas om att bjuda. 

Vi fortsätter att tala om RFAB som 
hyresvärd. Sonja avslutar med att berätta 
om alla trevliga samtal hon haft med 
Mimmi i kundtjänst och om alla möten 
med fastighetsskötarna.

”Man kan 
inte annat 
än trivas”

Vardagsrummet pryds av minnen, bland annat av 
dessa dräktklädda dockor som Sonja vårdar ömt.

Här på Yxsmedsvägen i Furudal trivs Sonja i sitt 
nymålade hus.
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Nyrenoverat kök 
– till glädje för många

– Det gamla köket var väldigt eftersatt 
och det saknades dessutom ett special-
kostkök, säger Anders Frodig, kostchef 
på Rättviks kommun. På Rättviksskolan 
tillagar vi ungefär 1 100 portioner per 
dag, dessutom en hel del specialkost då 
vi har ett flertal elever med svår allergi. 
Det känns därför extra bra att vi nu har 
ett eget specialkostkök där vi kan säker-
ställa att kastruller, skärbrädor och andra 
köksredskap inte kommer i kontakt med 
andra, kanske allergiframkallande, råva-
ror. Nu har vi även möjlighet att tillaga 
specialkost till andra skolor i kommunen 
om det skulle bli aktuellt.

Lena Frid-Linder, tf. kostchef tillika 
chef för städenheten är också mycket 
positiv. Hon menar att köket nu är bättre 
planerat. Det finns fler arbetsytor och det 

är dessutom betydligt mer lättstädat. Att 
det dessutom känns mycket större och 
fräschare är en bonus, något som även 
personalen i köket håller med om.

Delaktighet för bästa resultat
Anders, Lena och ett flertal av kockarna 
är glada över att de tidigt fick vara med i 
planeringen och delaktiga i arbetet. 

– Vi har löpande lämnat synpunkter 
till RFAB och de arkitekter som varit 
inblandade. Det känns kul, det är ju ändå 
vi som vet hur arbetsflödet måste fungera 
i praktiken, säger Anders.

I samband med att Nyhedskolan står 
klar till vårterminen kommer ca 200 
platser att frigöras i Rättviksskolans 
matsal, vilket Lena också ser fram emot. 
Det finns ett stort behov av att bygga 

om eller på annat sätt möjliggöra för en 
lugnare och trevligare måltidsmiljö. Jag 
tror vi alla vill äta i lugn och ro, även 
skolbarnen, avslutar Lena.

RFAB fortsätter att underhålla och bygga om sina fastigheter. Efter en intensiv 
byggperiod där hela det gamla köket på Rättviksskolan rivits ut, stod ett nytt 
fräscht kök klart lagom till skolstarten.

Lena och Anders gläds åt det nya fräscha köket.
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Philips Knis hoppas att hans arbete ska resultera i 
en kommande solcells-investering.

P hilip Knis är en av flera unga 
personer som i somras säsongs-
arbetade på RFAB. Philip som 

just nu slutför en Masterexamen på KTH 
(Kungliga Tekniska Högskolan) i Stock-
holm är född och uppvuxen i Rättvik och 
återvänder gärna hem. Tanken var att 
Philip skulle sköta ekonomi och faktura- 
hantering, men ganska snart fick han 
ytterligare ett uppdrag – att undersöka 
möjligheten för RFAB att investera i 
solceller. 

Arbetet har resulterat i en övergripande 
investeringsplan för 12 fastigheter i 
RFABs bestånd. Att solen är en miljö-
vänlig och förnybar energikälla råder 
det ingen tvekan om. Det är dessutom 
en förhållandevis säker investering då 
driftskostnaderna sänks och återbetal-
ningstiden är kort.

– Det är nu upp till bolaget och fram-
för allt styrelsen att besluta om man 
vill och vågar satsa, säger Philip. När 
RFAB väljer att göra en undersökning 
om solceller sänder det, oavsett beslut, 
en viktig signal till invånarna om att man 
vill fortsätta satsa på grön el.

Ebbe Evbjer, VD på RFAB menar att 

förnyelsebar energi är en viktig faktor 
för hållbarhet.

– Nu hoppas vi att denna plan skall 
leda till kloka investeringar för framti-
den, avslutar Ebbe.

Solceller är verkligen 
något som ligger i tiden E-faktura är 

nu igång 
Sedan i juli månad kan du som hyresgäst 
nu ansöka om e-faktura via din internet-
bank. Följ anvisning på din internetbank 
och sök på Rättviks Fastigheter AB. För-
delarna med e-faktura är många. Det är 
ingen risk att pappersfakturan kommer 
bort i posthanteringen och du gör dessut-
om ett bra miljöval. Tillsammans bidrar 
vi till att minska vår klimatpåverkan!

Vi hoppas du ser fördelen med e-faktura. 
Har du frågor eller funderingar är du 
välkommen att läsa mer på vår hemsida 
eller kontakta kundtjänst.

Vad tycker du 
om Rättviks 
Fastigheter? 
Vi på Rättviks Fastigheter är naturligtvis 
intresserade av att veta vad just du tycker 
om oss som företag och ditt boende. 
Därför vill vi att du är med och besvarar 
den enkät som, från och med måndag 
den 28 september, skickas ut till våra 
hyresgäster. 

Undersökningen genomförs av företa-
get Prifloat Consulting AB i Falun som 
registrerar svaren och sammanställer 
resultatet. Du som hyresgäst kommer att 
få ta del av svaren under våren 2021.

På enkäten finns också en tävlingsfråga! 
Svara på den och du deltar i utlottningen 
av presentkort på ICA till ett värde av 
1 000 kr. 

Drönare ger nya 
möjligheter 
På höstarna brukar vi på RFAB använda 
skylift för att inspektera våra hängrännor 
och tak. Nu har vi köpt in en drönare 
vilket innebär att fastighetsskötaren nu kan 
stå på marken och med hjälp av drönaren 
se vilka behov av åtgärdar vi måste göra. 
Med den får vi en fantastisk överblick 
och vi blir mycket effektivare.
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Reportage, foto och produktion: Riesbeck Reklam

Välkommen att kontakta oss
Kundtjänst 0248-70 290

Öppettider i kundtjänst: Måndag kl. 09.00–12.00 • Tisdag–Fredag kl. 10.00–12.00.
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.
Vi är tillgängliga dygnet runt på info.rfab@rattvik.se

Rättviks Fastigheter AB
Besöksadress: Vasagatan 6, 795 30 Rättvik 

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

Vad är din roll på RFAB?
– Jag jobbar som parkskötare.
 
Hur länge har du arbetat 
på RFAB?
– Det här är min första säsong på 
RFAB. 

Berätta om dina arbetsuppgifter.
– Mina arbetsuppgifter är att hålla 
Rättvik fint. Det kan vara allt från att 
plantera blommor, rensa ogräs till att 
städa och hissa flaggan. Vi är några 
stycken som jobbat ihop i sommar. 
Othilia Skoglund, Oscar Skoglund, 
Ronny Utbys, Mattias Gesar, Adam 
Lassar, Nora Rocking och jag. Ett 
trevligt gäng!

Vad är det bästa med jobbet?
– Det bästa med det här jobbet är att 
få vara ute och jobba. Det kanske 

Hallå där...
Sara Lidell, säsongsarbetare på RFAB.

inte låter så varierande men det är det. 
Jag som alltid varit väldigt ointres-
serad av allt som har med rabatter att 
göra har börjar ändra mig och tycker 
det är roligt att lära mig vad allt 
heter och hur det ska skötas. Sen är 
det ju väldigt trevligt med alla olika 
människor som vill fråga saker eller 
bara berätta något. Det kan vara allt i 
från vad vi har i fontänen för att den 
ska bli grön till att någon vill berätta 
hur det var i deras ungdom.

När du inte jobbar, vad gör du 
helst då?
– Då hänger jag på gymmet eller gör 
trevliga saker med min familj. 

När trivs du som bäst?
– Jag trivs bäst när jag får vara med 
människor som gör mig glad, gärna 
ute i naturen vid en eld.


