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VINTERN KOM OCH GICK, våren 
likaså. Nu har sommaren gjort sin entré 
med allt vad det innebär av varma och 
ljusa dagar. Våra årstider hjälper oss 
att hålla ordning på saker och ting. Det 
kan handla om att minnas när någonting 
hände eller att komma ihåg när någon 
fyller år. 

ÅRSTIDERNA HAR SINA egenheter 
och ger oss möjlighet till variation, inte 
minst när det gäller projekt och aktivi-
teter. För oss har den senaste perioden 
handlat mycket om utomhusarbete. Vi 
har sopat och fejat, vi har tagit oss an 
växtsäsongen, för att göra det grönare 
och skönare. Vi har gjort allt detta förr, 
men det är ändå en utmaning varje år. 
Vi vill ju att det ska bli bättre, gå smidi-
gare och bli finare.

DET HAR VARIT en del av året som 
varit viktig, som lagt en grund för det 
resultat vi vill uppnå.

MISSAR VI ALLT för mycket får vi 
jobba i motvind hela sommaren. Vi vill 
att både helhet och detaljer ska bli bra. 
Sen vet vi inte heller vad som väntar när 
det gäller vädret. Får vi en sommar som 
liknar förra året så blir det torrt, med 
mindre klippning och mer vattning.

MÅNGA ÖNSKAR SÄKERT att vi får  
en lika fin och solig sommar i år igen. 
Men visst var det på gränsen till för varmt? 
Man kan fråga sig, var det en engångs- 
företeelse eller håller medeltempera-
turen på att stiga? Allt mer tyder på att 
vi har en klimatförändring på gång till 
följd av vårt levnadssätt. Jag vet att det 
råder delade meningar om vad som är 
orsaken. Men om det nu är så att vårt 
sätt att leva har en stor påverkan. I så fall 
vore det allt för kostsamt att chansa på 
att det inte spelar någon roll vad vi gör. 
Därför måste vi ta varningstecknen på 
allvar och försöka bidra till en minskad 
miljöbelastning. Detta ämne kommer jag 
återkomma till längre fram i år.

EBBES EFTERTANKE

ANNARS ÄR DET med en skön känsla 
som vi går in i sommarperioden. Flera 
hyresgäster har flyttat in i helt nya lägen- 
heter och vi har fått ta ett nytt hus i bruk. 
Uppe i Söderås står en förskola och vän-
tar på att små livliga barn ska invadera 
alla lokaler och lekytor. Det är stora och 
små saker som sker om vartannat, som 
tillsammans gör vår vardag på RFAB. 
Och det är vi stolta över. 

FÖR MÅNGA STUNDAR också en 
semester, med tid för att vila, umgås, 
bada, bygga, plocka frukt och bär etc. 
Ta vara på den här tiden och njut!

Ebbe Evbjer
VD RFAB

Vi lever i samklang med våra årstider
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VI BYGGER – AKTUELLA PROJEKT

Arbetet är just nu i slutskedet, säger Ebbe 
Evbjer. På sluttampen har det handlat 
om att sammanfoga delarna och se till 
att el, ventilation, värme, kök, vatten och 
avlopp kommer på plats. Även lekytorna 
ute på gården är en del av slutfasen. 

Ebbe menar att förskolans placering 
med närheten till skogen gör den lite 
extra spännande. 

– Här finns alla möjligheter till ute-
aktiviteter och naturupplevelser. Vi har 
också tittat lite extra på trafiklösningen. 

En trygg bas för våra yngsta

Det är viktigt att avlämning och hämt-
ning kan ske på ett säkert sätt.

Ebbe hoppas att förskolan ska bidra 
till att utveckla Söderås i framtiden.

– Det här är ett projekt vi är stolta 
över, som betyder mycket för Rättvik. 
Det märker vi inte minst på antalet barn 
som vill gå i skolan där, och nu står i 
kö för att få en plats i förskolan. Det är 
många som likt mig kommit farande från 
Falun och kommit upp över krönet för 
att mötas av milsvid utsikt. Det är fantas-

tiskt vackert. Söderås med sina öppna 
marker som odlats och betats under 
generationer är en plats som många 
pratar om. Det är mycket positivt att vi 
nu kan addera en helt ny förskola där, 
för fortsatt tillväxt, i Söderås, och för vår 
kommun.

Den stolta invigningen sker i augusti.
– Det är en stor satsning som nu går 

i mål, säger en glad Pål Fröyen, fastig-
hetsförvaltare.

Byggnaden är 650 kvadratmeter stor.

Processen har varit snabb för den nya förskolan i Söderås. Både beslut 
om byggnation och projektering har gått fort. Och nu står byggnaden på 
plats. I höst kan vi öppna tre avdelningar på den nya förskolan, som får 
plats för totalt 60 förskolebarn. Hurra!

Lyft för
Enåbacken
Nu är de varma inomhustemperaturerna 
under somrarna ett minne blott. Efter 
ett påkostat aggregatsbyte blir det nu 
mycket behagligare att vistas inomhus 
för både boende och personal. 

– Vi hoppas att denna investering i 
servicehuset ska bli uppskattad, inte 
minst under stundande sommarperiod, 
säger Pål Fröyen, fastighetsförvaltare.
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REPORTAGE

Hon sätter servicen främst
Vår kundtjänst är viktig, den ger dig svar på frågor, utifrån den service 
du behöver, för dagen.
En av nyckelpersonerna på avdelningen är Johanna Kamppinen, en 

kunnig och social person med ett varmt hjärta, som brinner för att lösa 
olika frågor kring ditt boende.

Kan man tänka sig en bättre 
plattform. I över tjugo år hade 
Johanna arbetat på Siljan Turism 

innan hon började på RFAB, för tre år 
sedan. Och visst märks det att hon är van 
vid service och ett bra värdskap.

Basen har Johanna på huvudkontoret, 
men allt som oftast är hon ute för att 
besiktiga lägenheter, eller bara se till att 
olika saker fungerar.

– Mitt ansvar är uthyrning av lägen-
heter, besiktningar, logistiken kring 
renoveringar av tomma lägenheter och 
mycket mer, säger Johanna. Det är ofta 
till mig som människor kommer första 
gången när de söker en lägenhet, och sen 
finns jag med ”under livets resa”, som 
kontakt för våra befintliga hyresgäster. 
Samtidigt är det ju ett lagarbete, där 
inte minst våra fastighetsskötare, sju till 

antalet är viktiga. De befinner sig ju ute 
på fältet har en mer spontan kontakt med 
våra hyresgäster.

Och för den som undrar, det är ingen 
liten mängd av lägenheter som Johanna 
ska ha koll på. Allt som allt har RFAB 
526 lägenheter att ansvara för, plus de 
40 nya som nu tillkommer på Mangeln 1, 
som hade inflyttning i maj.

– Jag fungerar som en liten sambands- 
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FAKTA
När Mangeln 1 tillkommer har RFAB ett 
fastighetsbestånd som spänner över nästan 
75 år. Det äldsta huset är Läkarvillan, 
som ligger på Torggatan 20. Huset, med 
en före detta läkarmottagning, uppfördes 
1945. Idag inrymmer Läkarvillan fyra 
hyreslägenheter och en gruppbostad. 

central här, det är telefonsamtal, e-post 
eller fysiska besök. Ibland kan det vara 
mycket att göra. Men att möta alla 
trevliga människor, det ger mig väldigt 
mycket energi i vardagen.

Öppnar dörrar till bra boende
Johanna vill att saker fungerar, och hon 
bollar snabbt mellan hårda och mjuka 
frågor, den ena stunden kan det vara en 
kontraktsskrivning med en ny hyresgäst, 
på kontoret, nästa timme kan hon vara 
ute på en visning, för- eller slutbesikt-
ning, eller vara i samtal med någon hant-
verkare. Hon rör sig vant och självklart 
mellan uppgifterna, alltid med samma 
lugn och trygghet.

– Vi har ett varierat, geografiskt boende, 
centralt på cykelavstånd, och längre ut 
i Vikarbyn, Boda och Furudal. I snitt är 
det ett tiotal lägenheter i omlopp varje 
månad, lägenheter som vi synar, ibland 
renoverar, för att sen erbjuda till nya 
hyresgäster. Vi har ingen formell bostads- 
kö idag, vi tar kontakter i den ordning 
intresserade hört av sig. Förutsatt att man 
uppfyller hyreskraven. En nyhet från 
2020 är att vi ändrar rutinen, där man på 

REPORTAGE

vår hemsida, under fliken ”Mina sidor”, 
kan ansöka om en ny lägenhet hos oss.

Ett stenkast från Johannas kontor ligger 
RFAB:s nya bostadsdiamant, Mangeln 1, 
som omfattar totalt 40 lägenheter, för- 
delat på tjugo stycken 1:or (35 kvm) och 
2:or (45 kvm).

– Det är en viktig byggnation som 
kommer att bli väldigt bra för hyresgäs-
terna, RFAB och Rättvik som kommun. 
Det finns ett stort behov av mindre lägen- 
heter, och det är precis vad vi nu får. Det 
är både yngre och äldre i en bra mix som 
flyttat in, en del har flyttat hit från andra  
kommuner, andra har sålt sina hus i 
Rättvik vilket skapar rotation på bostads-
marknaden. Läget är jättebra, kvarteret  
bakom Hemköp, det är modernt och 
fräscht, och hissen gör att man utan pro-

blem kan bo på femte våningen. Dess- 
utom är det vettiga hyresnivåer. Det kräv-
des planering vid inflyttningen. Med så 
många nya hyresgäster kunde inte alla 
flytta in samtidigt, men det löste jag. Det 
var så roligt att få lämna över nycklarna. 

SAGT OM JOHANNA KAMPPINEN:

”Hon är alltid så lyhörd, 
varm och lösningsorienterad. 

Hon har ett förtroende- 
ingivande sätt och tycker om 
att ta hand om människor.”

Mangeln öppnar dörrar till bra boende
Den 22 december 2017 sattes spaden i 
jorden, i maj 2018 startade byggnationen. 
Nu är femvåningshuset precis bakom 
Hemköp invigt och alla hyresgäster har 
flyttat in. 

Det var en stor dag när kommunalrådet 
Annette Riesbeck klippte bandet, en 
händelse som hon själv kommenterade 

med att det var första gången på tio år 
som hon fått inviga ett hyreshus.

Det är viktigt med nybyggnation av 
flera skäl. Kommunen kan erbjuda fler 
människor ett bra boende, fastighetsbe-
ståndet får en bättre mix av äldre och 
nytt, samt att det skapas en rotation på 
fastighetsmarknaden.

Markus Gavatin, ordförande i RFAB och Annette 
Riesbeck, kommunstyrelsens ordförande, inviger 
Mangeln 1.

En stolt medarbetare, Johanna Kamppinen.

Ebbe Evbjer, vd på RFAB mottager ”husnyckeln” av Jim Ekdal, platschef på byggföretaget JSB.
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– Jag har kommit till en bra arbetsplats, 
säger Pål, det är en bra organisation med 
många duktiga människor.

Ytterst handlar uppdraget om att säkra 
att RFAB:s bestånd håller en så rimlig 
standard som möjligt, både idag och i 
framtiden.

– Jag drivs av att hitta lösningar, att sam- 
arbeta och hitta vägar framåt. Jag gillar 
alla dagliga möten med positiva männi- 
skor. Vi har väldigt varierade fastigheter 
att ta hand om, som bostäder, skolor och 
kommunala byggnader. Jag tycker att 
den mixen är spännande. Jag ska göra 
allt jag kan för att vi ska leva upp till de 
förväntningar som finns på oss. Att våra 
hyresgäster är nöjda är jätteviktigt. Alla 

REPORTAGE

Nyckelperson som vill framåt
Vi har sedan början av året fått en ny fastighetsförvaltare i Pål Fröyen. 
Pål har ansvaret för hela vårt fastighetsbestånd.

ska ha klart för sig att det pågår restaure-
ringar kontinuerligt på våra fastigheter.

Pål har en lång meritlista och är en 
person som besitter både hårda och 
mjuka värden.

– Jag har nästan trettio år i olika chefs-
positioner, som annonschef på Dalarnas 
Tidningar och vice vd och marknadschef 
på Dala-Floda Golv. Min erfarenhet från 
fastighetsbranschen är efter att bland 
annat ha varit egen företagare där jag 
förvaltat både förhyrda som egna fastig- 
heter. Största delen av min lediga tid 
använder jag just till att renovera och 
bygga om hus. Att få jobba med fastig- 
heter är ett stort intresse i livet, genom 
att få vårda, restaurera, och ta hand om.

Tävling
Ordquiz

Sätt ihop första bokstaven i 
respektive bild, så får du fram 
ordet vi söker.

Skicka svaret till 
info.rfab@rattvik.se eller lämna 
in till oss på kundtjänst.

Ditt svar vill vi ha senast 
9 augusti.

Vi drar sedan en vinnare som 
får två stycken biobiljetter.

Lycka till!

1. Vad heter restaurangen?

4. Vad åker man här?

6. Vad är detta för någonting?5. Första bokstaven i en av ingredienserna.

2. Vilken kyrka är det?

3. Vad är detta en del av i Rättvik?
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En bra service är våra grovtvättstugor 
som finns i Boda eller på Golfvägen.
Vad kostar det? 
Varje tvättpass är på två timmar och kostar 
125 kr/tvättpass. Under ett tvättpass 
hinner du tvätta två maskiner.
Hur bokar jag? 
Golfvägens tvättstuga bokas via kund-
tjänst. Bodas tvättstuga vänder du dig till 
Konsumbutiken i Boda.

SMÅTT OCH GOTT

Det ska vara ett rent nöje att tvätta. För 
att det ska bli så behövs ett visst lagarbete. 
Som att komma i tid för ditt tvättpass, 
och lämna det snyggt efter dig, i tid 
innan nästa tid börjar.
Några enkla ABC att ha koll på:
- Börja alltid med att boka en tid i tvätt-

stugan. 
- Respektera andras tider som är bokade.
- Ta bort torkluddet på filtret i torktum-

laren. Det går på fem sekunder.
- Torka av tvättmaskinerna och skölj ur 

tvättmedelsfacket.
- Rengör filter och golv i torkskåp.
- Sopa och torka av golven efter dig.
- Boka grovtvättstugan om du har större 

saker som mattor etc.
Det kan vara bra att veta att det finns 
allergiker också, därför röker vi inte i 
anslutning till tvättstugan och husdjur får 
vara kvar hemma.

Tips: använd alltid tvättpåse om du tvättar 
en bh med bygel! Själva bh-bygeln fastnar 
i tvättmaskinen nämligen. Kom ihåg att 
tömma dina byx- och jackfickor också.

Grovtvätta i 
sommar?

Tvättstugan 
ett rent nöje

Grilla är något som hör sommaren till. 
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!

Kundtjänsts öppettider 
under sommaren
Vår kundtjänst har öppet 10.00–12.00, 
under perioden 17 juni–12 augusti.
För felanmälan skickar ni e-post till info.rfab@rattvik.se.
Vi kontrollerar inkorgen för felanmälan under kontorstid.

Besök gärna vår hemsida för mer information.
www.rattviksfastigheter.se

TREVLIG SOMMAR!

Stäng ute sommarvärmen
Tips för att hålla bostaden sval under sommarens varmaste månader.
• Håll persienner neddragna under dagen för att minska den solstrålning som annars 

värmer upp rummet. Har du inga persienner så häng upp lakan.
• Håll fönster stängda till dess att temperaturen ute är svalare. Då kan man med 

fördel göra korsdrag.
• Köp hem bordsfläktar och placera dessa vid ett öppet fönster så sval luft får hjälp 

att strömma in i bostaden. Detta fungerar bara då luften ute är svalare än inne.
• Häng ett blött lakan framför det öppna fönstret så kyls den inströmmande luften ned.
• Ställ en skål med is framför bordsfläkten. När isen avdunstar kyls luften ned.
• Använd spis och ugn sparsamt för att undvika uppvärmning ytterligare.
• Stäng av elektroniska apparater som alstrar mycket värme. Även i stand-by läget 

avger de värme.
• Duscha kallt.
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Basta ute på
Långbryggan
I sommar står en guldfärgad bastu i form 
av ett ägg ute på Långbryggan. Tidigare 
har Solar Egg, som konstnärerna Mats 
Bigert och Lars Bergström döpt bastun 
till, varit placerad i Köpenhamn, Paris 
och Minnesota. Boka ett kostnadsfritt 
bastubad på riksbyggen.se/solaregg.



Vem är ”Trisse”?
– En 55-årig Rättvikare. Jag har två 
underbara barn, Tove 25, som är utflugen, 
och Felix 18, som bor hemma. Jag har 
två hundar också. Mina stora intressen 
i livet är djur och natur, plus att fixa 
och greja hemma, både inne och ute på 
gården.

Hur länge har du arbetat på 
RFAB?
– Jag började i april 2013, det blir drygt 
sex år.

Hur började ditt intresse 
för trädgårdsarbete?
– Det började tidigt. Mitt första sommar-
jobb var på Rättviks kyrkogård när jag 
var fjorton år. Sen har jag erfarenhet från 
en trädgårdsutbildning på Vassbo, många 
år som trädgårdskulla på kyrkogården, 
Karlehags trädgård och trädgårds- 
arbetare/instruktör på Stiernhööksgym-
nasiets trädgårdsutbildning. Plus lite 
annat. Jag har haft tur att få jobba med 
ett av mina intressen och det har bara 
blivit större med tiden.

Vilken är din favoritblomma?
– Det är Heuchera, Alunrot på svenska, 
den finns i många sorter. Men också 
prydnadsgräs. Bladväxter och prydnads-

gräs tycker jag att man ska ha mycket av, 
det lyfter fram blommande växter och 
ger ett lugn i rabatten.      

Många hyresgäster planterar 
blommor i balkonglådor eller på 
sin uteplats, vad kan du ge dem 
för råd?
– Investera i bra jord. Det är lite dyrare, 
men man vinner på det i längden, plan-
tera hellre färre växter. Och vattna gärna 
med gödning, sommarblommor vill ha 
mycket mat.

Vet du hur många plantor ni sätter 
i kommunen varje år?
– Sammanlagt handlar det om cirka 3 500 
sommarblommor, som hamnar i kommu-
nens urnor, lådor och rabatter. Det blir 
även en del perenner, buskar eventuellt 
några träd. I år ska rabatten vid flygel-
byggnaden på kommunalhuset rustas 
upp efter sorkens förstörelse där. Det 
blir även en del buskar och kantväxter 
på Golfvägen. Och nya Mangeln får lite 
planterat också.

Vad är det bästa med ditt jobb?
– Att få jobba ute i friska luften. Vi får 
mycket beröm från folk, vilket alltid är 
trevligt. Alla mår ju bra och blir glada av 
blommor och blad.

Hallå där...
Theresa ”Trisse” Fredriksson, 
anläggningsarbetare på
Park och Väg.

Välkommen att kontakta oss
Kundtjänst 0248-70 290

Telefon och öppettider i kundtjänst 17 juni–12 augusti är 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.

Rättviks Fastigheter AB
Besöksadress: Vasagatan 6, 795 30 Rättvik 

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