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Snö i massor
Det är många år sedan vi hade så här mycket snö.  
Det märks inte minst på hur mycket snö som vi skot-
tar, efter det sandar, skottar igen och sandar igen osv. 
Vi märker det också på istapparna som vi får plocka 
ned för att minska risken för skadeverkan. Vi har 
dessutom fått skotta en hel del tak för att undvika hög 
viktbelastning med rasrisk som följd. 
Kylan kanske inte varit så farlig men som vanligt 
så gäckar den oss på olika sätt. Sammantaget så kan 
man kort konstatera att en riktig vinter också för med 
sig mycket arbete.

Men vintern har också en hel del positiva funktioner. 
Dels behöver naturen kylan och snön för sina proces-
ser. Sen ger den oss goda förutsättningar för aktivi-
teter. I år så har både skidåkning och skridskofärder 
varit möjliga inte minst pga. många ideella insatser. 
Jag ser fram mot de närmsta helgerna då solen vär-
mer upp luften och man kan ta en promenad på isen. 
Kanske slå sig ned med ryggen mot en varm vägg 
och sippa på medhavd fika.

Vårtecken!
Snart står våren inför dörren. Vasaloppet brukar vara vattendelaren 
men i år dröjer det kanske ända till påsk innan vi får njuta av tak-
dropp och talgoxens ti ti vi.

Fastighet och faktaEbbes eftertanke

En grovtvättstuga för alla!

Finns på Golfvägen 1-3.Tvätta till exempel mattor, 
filtar och täcken. Det finns även en torktumlare och 
ett torkskåp.
Boka tvättid: Boende på Golfvägen bokar via tav-
lan i trapphuset. Övriga bokar via kundtjänst och får 
hämta ut en tvättagg för att komma in i tvättstugan. 
Pris: Varje tvättpass är på två timmar och kostar 
125 kr/tvätt. Under ett tvättpass hinner man tvätta 
två maskiner. Vi kommer att ta en depositonsavgift 
för tvättaggen på 200 kr som du får tillbaka vid 
återlämnande.
Betalning: Det finns en betaltjänst ”CoinCode” vid 
dörren och du kan välja att betala med SMS, Swish 
eller APP. När man har betalat så får man en kod 
som ska slås in i koddosan.
Tänk på att!
• Städa
• Ta bort luddet på filtret i torktumlaren.
• Torka av tvättmaskinerna och skölj ur tvätt-

medelsfacket.
• Sopa och torka golven efter dig.
• Det finns många som är allergiska, därför är det 

inte tillåtet att röka eller ta med husdjur.

På gång!

Renovering Golfvägen 9

Trygghetsvandring

Vi har startat en omfattande renovering på 
Golfvägen 9 A, B och C som kommer att pågå un-
der våren och hösten 2018.

Vi har tillsammans med Hyresgästföreningen 
genomfört en trygghetsvandring i Rättvik, Vikar-
byn, Boda och Furudal. Vi gick ut tidigt på morgo-
nen i mörkret för att identifiera eventuella brister i 
utomhusmiljön som till exempel dålig belysning, 
skymmande buskar med mera. Vi kunde konstatera  
att det är relativt bra på våra områden. Det vi behö-
ver åtgärda är dålig belysning på sina håll och det 
saknas även ljuspunkter på vissa ställen. 

Rättviksskolan
På Rättviksskolan ska vi byta ut ventilationen i trä-
slöjden, en ny spånsug har köpts in. I musiksalarna 
har vi redan bytt ut ventilationen.Karamellen och Golfvägen

Under våren kommer det att göras en OVK (obli-
gatorisk ventilationskontroll) på Karamellen och 
Golfvägen.

Besiktning av lekplatser
I maj genomförs det besiktning av alla lekplatser på 
förskolor, skolor och på våra bostadsområden.

Våren påminner mig också om naturen, klimatet 
och hur vi förhåller oss till det.” Världens ledare har 
förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra 
fantastiska saker till år 2030. Att avskaffa extrem 
fattigdom. Att minska ojämlikheter i världen. 
Att lösa klimatkrisen. Att främja fred och rättvisa.               
Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan 
det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om 
målen ska fungera måste alla känna till dem.” 

Under det senaste året så har Rättviks kommun gjort 
ett omfattande arbete för bidra till att nå detta.  
Det har varit en långtgående politisk process där även 
tjänstepersoner varit väldigt integrerade.
                                                                    

Prioriterade hållbarhetsmål
Den 25 januari träffades bolagens styrelseledamöter 
och pratade sig samman om på vilket sätt man kan 
bidra till arbetet. Till att börja med så ansluter man 
till tre hållbarhetsmål som kommunen har valt att 
prioritera:
3. God hälsa och välbefinnande.
12. Hållbar konsumtion och produktion.
13. Bekämpa klimatförändringarna.  

Vill du läsa mer om de 17 hållbarhetsmålen så gå in 
på www.globalamalen.se/
Redskapen finns, nu gäller det bara att använda dom 
på rätt sätt!

Hållbara tankar...

Önskar alla en härlig vår och trevlig påsk!
Ebbe Evbjer VD
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KALLA ELEMENT?

ATT SPOLA RÄTT -  ÄR LÄTT!

TÄNK PÅ ATT....
Så här fungerar en radiator eller element som det 
heter på vardagsspråk.
1. Varmt vatten kommer in i elmentet, då blir ele-

mentet varmt och värmen överförs till luften i 
rummet.

2. Då blir vattnet som är i elementet svalare och 
sjunker till botten av elementet. 

3. Det kommer in nytt varmt vatten i elementet 
och det hamnar då högst upp, det är därför 
som elementen är svalare i botten och varmare 
högst upp.

4. Det är inte fel på era element när detta feno-
men uppstår, utan det fungerar faktiskt som det 
är tänkt. 

Kontrollera hur många grader ni har i eran lägen-
het/lokal, temperaturen ska ligga mellan 19–21 
grader, innan ni ringer kundtjänst. I vissa fall när 
det blir varmare, kan era element vara helt kalla 
för då har termostaten på era element stängt av det 
varma vattnet till elementet, för att lägenheten/lo-
kalen är nog varm.

Varje år spolar vi ner 7 000 ton skräp i våra toalet-
ter, oftast är det bomullstussar, flytande kemikalier, 
tamponger, våtservetter och tops som fulspolas. 
Fortsätt finspola – sluta Fulspola!

Ha alltid en papperskorg på toaletten där hus-
hållspapper, våtservetter, tops, tandtråd, bindor och 
annat skräp kan slängas. 

Bara tre saker hör hemma i 
toaletten...
1. Kiss
2. Bajs
3. Toalettpapper

Hushållssopor: Sortera soporna och förpacka dem 
väl. Kasta dem i anvisade kärl. 
Matavfall i papperspåsen.

Förpackningssopor: Tidningar, papper och kar-
tonger, glas, plast, metall, plåtburkar och dylikt, 
ska lämnas vid återvinningsstationer som finns på 
Golfvägen, rondellen vid Knektplatsen eller ÅVC.

Övriga sopor: Grovsopor och farligt avfall ska 
lämnas till återvinningscentralen(ÅVC) som finns i 
Drafsån och Furudal. Att ställa ut sopor i trappupp-
gången, soprum eller källare är förbjudet..
Blir du osäker? Dala Vatten och Avfall har en bra 
guide ”så här sorterar du”

Just nu får vi många frågor om vad som gäller för 
gemensamma utrymmen både inom- och utomhus.
• Cyklar och barnvagnar ställer du på anvisat 

utrymme eller inne i din lägenhet. De får inte 
ställas i trapphuset pga.utrymnings- och brand-
säkerhetsskäl samt sjuktransporter. Det blir 
naturligtvis också ett bekymmer vid trapphus-
städningen.

• Rökning får inte ske i något av våra gemen-
samma utrymmen såsom trapphus, hissar, 
tvättstuga, vind, källare cykelrum. Dina fimpar 
tar du alltid hand om själv.

• Har du hund ska den vara kopplad, och får  
endast rastas utanför bostadsområdet, ta alltid 
med en hundbajspåse. Släpp inte ut vare sig 
katt eller hund utan tillsyn. Hundar får inte föl-
ja med in i tvättstugan, tänk på alla allergiker.

• Balkong eller uteplats: Skaka inte mattan, 
filten eller liknande från balkongen om du vill 
vara vän med din granne. Damm, ludd, hund-
hår, katthår och andra föroreningar ramlar ner 
på grannens balkong. Du får inte heller hänga 
mattan över balkongräcket. Använd gården 
eller piskställning om det finns.

SORTERA RÄTT - DET ÄR LÄTT!

På tapeten!


