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Nyhedsskolan rivs 
och byggs upp på nytt 

Jag trivs bäst här 

Konst ska synas
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VI ÄR I början av juni. Sommaren 
och värmen närmar sig och snart 
börjar semestertiden. Det har varit 
en vår som inte liknat något annat. 
Bestående av många tålamodsprö-
vande åtgärder. Åtgärder som syftat 
till att skydda oss från att smittas av 
Covid-19. Jag tycker att vi gjort ett 
bra jobb med detta på RFAB. Vi har 
varit restriktiva och noga. Det brukar 
ge resultat. Tyvärr ser det ut som att 
vi endast får enstaka lättnader i res-
triktionerna från folkhälsomyndig- 
heten. Konsekvensen av detta har varit  
väldigt påtaglig inte minst när det 
gäller gemenskapen i bolaget. Vi har 
levt i två världar eller tre kan man 
säga, Vasagatan, Filaren och hemma. 
Det betyder att det som annars håller 
oss samman naturligt fått stå tillbaka. 
Våra mötesrutiner har sett annorlunda 
ut. Vi har haft receptionen stängd och 
bara tagit emot föranmälda besök.  
På sikt får detta konsekvenser som 
jag inte tror är bra för oss. Informa-
tionsflödet blir väldigt beroende av 
nyhetsrapporteringen. Uttalanden 
från folkhälsomyndigheten blir väl-
digt avgörande inför hur sommaren 
blir för envar.

VÅRT ARBETE HAR ändock rullat 
på som man säger. Även om rytmen 
har störts påtagligt. Vi har fått ställa 
om arbetet en hel del. Inte minst när 
det gäller de åtgärder som skall göras 
hemma hos er och på våra kommu-
nala fastigheter där människor vistas. 
Vi har helt enkelt fått ägna mer tid åt 
utomhusarbete. Vi har ändå kunnat 
fortsatta med en del renoverings- 

arbeten och vi har i det närmaste 
färdigställt ventilationsbytet på Enå-
dal. Nu kommer vi kunna erbjuda en 
behagligare miljö då anläggningen är 
utrustad med en kylenhet. Nu går vi 
in i sommarperioden och det medför 
i år en hel del målningsarbeten. Ni 
kommer att få se ett flertal av våra 
fastigheter rustas. Det känns alltid lite 
extra kul när vi gör saker som syns.

MED SOMMAREN BRUKAR 
också värmen komma. Och någon 

har sagt att just värme skall ha en 
hämmande effekt på viruset Covid-19. 
Låt oss hoppas det. Värme behövs 
också för växter och djur och för att 
sommaren skall bli behaglig och ge 
vila. 

Nu önskar jag er en fin sommar!

Med hopp om en 
härlig sommar
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Nu har arbetet med en ny 
Nyhedsskola påbörjats

Diskussionerna har pågått under 
många år men nu är besluten 
fattade – en ny skola förväntas 

stå klar i slutet av november.
Rivningsarbetet har dragit igång och 

enligt planeringen ska det arbetet vara 
klart under vecka 27. Efter rivningen 
startar markarbetet. Vi kommer att an-
vända samma grund som för den gamla 
skolan men utökar också ytan med ca 
750 m2. Den nya skolan blir ca 2 650 m2, 
vilket kan jämföras med den nuvarande 
skolan som är ca 1 900 m2. 

Skolan kommer att byggas med modul- 
er, vilket är en stor fördel då tillverkningen 
sker inomhus. Den nya skolan kommer 
att bestå av 74 moduler som monteras på 
plats redan vecka 36. 

Tidigare har eleverna tvingats gå till 
andra skolor för vissa ämnen och för att 
äta lunch. För att slippa det, utrustas den 
nya skolan nu med ett mottagningskök, 
matsal, bibliotek och två slöjdsalar. 

Det som nu återstår är att planera för 
en trevlig utomhusmiljö. Det arbetet 
håller delar av skolans personal och 
eleverna på med tillsammans.

Nu är arbetet igång! Joanna Stridh, ordförande i 
bildningsutskottet, Ramon Fernandez, Flexator och 
Hans Furn, ordförande i Rättviks Fastigheter AB, 
tar det första spadtaget.
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Vi ringer på dörren och öppnar gör en strålande glad Joakim Brändström. Han 
är 22 år och som många andra ungdomar i Rättvik, hyr han lägenhet av RFAB.
Men för Joakim ser dock vardagen lite annorlunda ut än vad den kanske gör 
för andra unga. 

För drygt ett år sedan drabbades han 
av en Stroke och blev halvsides-
förlamad. Det var i samband med 

olyckan som Joakim fick stor hjälp av 
RFAB att hitta en ny lägenhet på nedre 
botten.

– Jag trivs jättebra i min tvårums-
lägenhet med balkong. Den ligger på 
Torggatan så jag har nära till det mesta.

Minst två gånger i veckan beger han 
sig till Koppjärk för att träna. Rehabilite-
ringsträningen gör att det går framåt men 
Joakim berättar att han fortfarande har 
svårt med finmotoriken.

– Det kommer att ta tid och jag tar det 
i min egen takt. Fungerar det inte idag 
kanske det gör det imorgon… Det gäller 
att kämpa på, fortsätter Joakim.

Och att han är en kämpe är det många 
som vittnar om. När han får chansen 
åker han gärna och fiskar eller spelar 
golf på Bleckogårdens golfbana. 

– Jag spelar med en hand och det 
fungerar ganska bra. Dataspel hör också 
till favoritsysselsättningarna men att 
”hänga med grabbarna” i Rättvik är det 
roligaste.

– De hjälper mig med allt jag behöver 
och det är jag otroligt tacksam för.

Joakim som är utbildad rörmokare har 
nu återigen börjat studera, denna gång 
på distans. Han läser ”Hjärnkunskap och 
minnesteknik”, en treårig folkhögskole-
utbildning.

– Jag är fascinerad av hjärnans upp-
byggnad och jag lär mig mycket om 
Stroke. Jag försöker förstå varför det 
blev som det blev, säger Joakim. Jag 
kommer nog inte få några konkreta svar 
men det känns ändå viktigt som en del 
av min rehabilitering. 

Innan vi skiljs åt vill Joakim också 
berätta om sina föräldrar.

– De heter Jonas och Kickan och är 

mina stora förebilder. De har alltid funnits 
där för mig! Från början låg jag mest i 
sängen, kunde inte göra så mycket och 
blev lätt deprimerad. Efter en tid insåg 
jag att jag måste komma vidare och det 
går ju bättre och bättre för varje dag.

Vi tackar Joakim för intervjun och 
tänker att är det någon som är en god 
förebild så är det nog Joakim själv!

”Jag trivs
bäst här”

När Joakim inte träffar sina kompisar spelar han 
gärna World of Warcraft.
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Tanken var att han nu skulle bli pensionär men drivet och viljan att utveckla 
hemorten tog överhand. I takt med att Hans From och hustrun Barbro, gång på 
gång promenerade förbi det tomma stationshuset i centrala Rättvik, började 
tankarna och idéerna på ett kombinerat galleri och café att ta form.

Hans som har lång erfarenhet från 
hotellnäringen har sedan tidigare 
också arbetat med utställningar, 

bland annat på sin herrgård i Sörmland.  
Då var det bland andra Lennart Sand, 
en av Dalarnas mest kända konstnärer, 
som ställde ut hos honom. Sedan dess 
har Hans byggt upp mellan två och tre 
utställningar per år. 

– Jag tog kontakt med RFAB (Rättviks 
Fastigheter AB) och berättade om vår 
idé. Lokalerna stod mycket riktigt 
tomma och det fanns möjlighet att hyra 
stora delar av nedervåningen. Sagt och 
gjort, nu efter en hel del renovering är 
vi på plats. Vår målsättning är att alltid 
ha flera utställningar på gång samtidigt. 
Måleriet har sin givna plats, skulpturerna 
har sina professionellt upplysta platser 
och så fotografierna som just nu kommer 
från Lars Dahlströms enorma samling, 
berättar Hans.

Café med ny nisch
I Stockholm där Hans och Barbro be-
finner sig med jämna mellanrum, finns 
en stark trend och en stor efterfrågan på 
vegetarisk kost och vegankost.

– Det här är ett tomrum vi vill fylla 
även här i Rättvik, säger Hans. Inom kort 
kommer fem unga tjejer driva cafédelen. 
Menyn kommer initialt att bestå av smör- 
gåsar, fyllda tunnbrödsrullar, soppor, 
sallader och take away-mat. Vi tänker 
också lite extra på gluten- och laktosfria 
alternativ.

Hans har stora ambitioner
I framtiden hoppas han kunna utveckla 
den nystartade kulturföreningen. Han vill 
också hyra övervåningen på Stationshuset 
för att i sin tur locka företagare.

– Vi vill skapa ett kluster inom kreativa 
kulturella näringar, avslutar Hans, som 
nu först och främst ser fram emot som-

”Konst ska
synas”

Hans hälsar oss hjärtligt välkomna i sommar!

maren och den nya spännande utställ-
ningen ”Öppna landskap” som öppnade 
den 6 juni.
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Dennis Höglund har säsongsarbetat på 
RFAB i drygt sju år men är sedan i april 
i år fast anställd. Hans huvudsakliga 
uppgifter är just nu att klippa gräs och 
se till att vi har ett fint och välstädat 
Rättvik. Dennis är född och uppvuxen i 
Rättvik men bor just nu i Bergsäng, mitt 
emellan Leksand och Rättvik. Han trivs 
jättebra med arbetsuppgifterna och med 
RFAB som arbetsgivare.

– Just nu är vi sex personer som tar 
hand om blommor, rensar rabatter, ser 
till att skyltar är på plats och mycket 

annat. Vi jobbar runt om i Rättvik, i alla 
kommundelar. En viktig uppgift är att 
hålla snyggt och rent på skolgårdar och 
runt förskolor och äldreboenden.

Vi talar lite om sommaren och hur 
Covid-19 kommer att påverka hans 
arbete. Dennis vet inte vad han har att 
vänta sig.

– Kanske blir det mycket mer att göra 
än vi tror just nu. Mycket handlar ju om 
Classic Car Week. Kommer det mycket 
folk hit den veckan får vi att göra, avslu-
tar Dennis.

Nu är sommaren här och det på- 
går takrengöring på flera håll i 
kommunen. Under flera år har 

RFAB köpt in tjänsten på entreprenad 
men i år sköter den egna personalen 
uppgiften. Jonas Gudmunds och Stefan 
Gustafsson, som båda har jobbat för 
RFAB i många år, har efter genomförd 
utbildning i taksäkerhet tagit sig an upp-
giften. Utrustade med ordentliga selar och 
annan nödvändig utrustning tar de sig 
fram på höga höjder. Just nu är det Kultur- 
huset i centrala Rättvik som rengörs. 

– Vi rengör varje enskild takpanna 
med en skrapa och sedan lägger vi på ett 

Takrengöring pågår

långtidsverkande medel mot mossa. Det 
tar lite tid, i synnerhet nu när vi måste ta 
hänsyn till fiskmåsarna som vakar över 
sina bon och ungar, säger Jonas. 

– Vi kommer väl hålla på här på Kultur- 
hustaket i ungefär en vecka sedan beger 
vi oss nog till Knekten. Där får vi nog 
hålla på i två till tre veckor beroende på 
hur hårt det sitter, fyller Stefan i. 

De är båda överens om att det är ett 
nödvändigt jobb. 

– Håller man inte efter och underhåller 
taken blir de lätt förstörda och då krävs det 
större investeringar, säger Jonas innan de 
båda återigen klättrar upp för stegen.

Nu är det säsong för diverse takarbeten. Just nu 
rengör Stefan och Jonas taket på Kulturhuset.
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Du kan nu via 
din internetbank 
anmäla dig till 
e-faktura 
Du söker på Rättviks Fastigheter AB och 
anmäler e-faktura. Du kommer då få din 
hyresavi direkt till din bank istället för 
hem i brevlådan. Din hyresavi kommer 
se precis likadan ut som innan, enda 
skillnaden är att den är digital. Fördelarna 
med e-faktura är många, men för att 
nämna några så finns det inte någon risk 
att hyresavin kommer bort i posthante-
ringen, den kan heller inte tappas bort 
bland annan post som du får hem i brev- 
lådan. Väljer du e-faktura så skickar vi 
ingen pappersfaktura och därmed är det 
klimatsmart.

Har du frågor eller behöver hjälp att 
komma igång? Läs våra frågor och svar 
kring e-faktura på vår hemsida eller 
kontakta vår kundtjänst. Vi är glada att 
äntligen kunna erbjuda e-faktura och vi 
hoppas även att du är lika entusiastisk!

Grilla hör Grilla hör 
sommaren tillsommaren till

Mina sidor
Under hösten kommer vi att arbeta och 
installera appen ”mina sidor” och du 
som hyresgäst kommer kunna börja 
använda den efter årsskiftet 2020-21. 
Som hyresgäst kommer du bland annat 
kunna göra felanmälningar, kontakta oss, 
få information om din lägenhet och du 
som har digital tvättstugebokning kommer 
kunna boka dina tider via appen. Mer 
information om ”mina sidor” kommer 
komma under hösten och det känns bra 
att vi äntligen är på gång!

– Det är roligt att borden blivit så uppskattade, 
säger Martin Sandberg.

Martin Sandberg är RFABs 
egen ”byggare”. Martin har 
konstruerat och byggt det 

mötesbord som nu står på Enådals äldre- 
boende. Bordet är konstruerat så att de 
äldre, på ett tryggt och säkert sätt, ska 
kunna ta emot besök utomhus. Bordet är 
utrustat med en plexiglasskiva som gör 
att avståndet kan hållas på ett betryggande 
sätt. När vi besöker Enådal kommer Erik 
Sjörs ut tillsammans med Thomas Jacobs 
och sätter sig en stund i solskenet.

– Det här är ett jättebra initiativ, säger 
Thomas Jacobs som jobbat inom vården 
i många år. Tyvärr är det många äldre 
som är rädda för att gå ut men nu finns 
ett bra alternativ när släkt och vänner vill 
komma på besök. Erik håller med och 
tillägger också att det är ett rustikt och 
välbyggt bord.

Martin berättar att han just nu håller på 
att tillverka fler bord, närmare bestämt 
sex stycken. Det kommer ytterligare ett 
hit till Enådal och ett till Prästskogen. 
Sedan ska vi leverera bord även till Enå-
backen, Orestrand och Backåkern.

Socialchef Lena Fröyen är också 
jättenöjd.

– Genom det här samarbetet med 
RFAB kan vi nu erbjuda säkra besöks-
platser inom en verksamhet där det 

annars råder besöksförbud. Vi är ju alla 
medvetna om hur viktigt det är att kunna 
skydda äldre människor från corona- 
smitta men också hur svårt det är med 
denna isolering och att bristen på kontakt 
i sin tur kan orsaka psykisk ohälsa. Med 
hjälp av dessa bord kan man komma 
närmre varandra rent fysiskt men ändå 
känna sig säkra i att inte smitta varandra. 
Och sen att borden blev så snygga gör ju 
inte saken sämre!

En säkrare mötesplats 
i Coronatider

Kom ihåg att visa hänsyn och att inte 
använda kolgrill på balkong eller ute-
plats. För brandrisken, se till att grillen 
är ordentligt släckt efteråt. Kvarvarande 
glöd kan vara lurigt.

Grilla hör 
sommaren till



Vad är din roll på RFAB? 
– Jag är fastighetsskötare på RFAB. 

Hur länge har du arbetat på RFAB? 
– Jag började min ”karriär ” på Rättviks-
bostäder som företaget hette då, somma-
ren 1989 så de har blivit några år.  

Hur kan en vanlig dag se ut? 
– Jag börjar dagen med att gå en så 
kallad rondering på en fastighet både inne 
och utvändigt, sen blir de att man tar 
eventuella felanmälan från våra ”kunder”. 

Vad är det bästa med ditt jobb? 
– De bästa med mitt jobb är att man kan 
lägga upp och planera arbetet som man 
vill.  

När du inte jobbar, vad gör 
du helst då? 
– När jag inte jobbar är jag mycket med 
familjen. Jag är gift och har tre barn 
födda 1993,1997 och 2003.

När trivs du som bäst?
– Jag trivs bäst när jag är i sommar- 
stugan i Rämmafäbodar som ligger i 
Älvdalen. 

Hallå där...
Patrik Hillrings, fastighetsskötare på RFAB.
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Reportage, foto och produktion: Riesbeck Reklam

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

Kundtjänsts öppettider under sommaren
Vår kundtjänst har öppet 10.00–12.00, under perioden 15 juni–10 augusti.

För felanmälan skickar ni e-post till info.rfab@rattvik.se 
Vi kontrollerar inkorgen för felanmälan under kontorstid.

TREVLIG SOMMAR!


