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DET HAR VARIT en normalsvensk 
sommar. Inte som förra sommaren 
med sydeuropeisk värme i flera 
månader. Skönt på sitt sätt men 
kanske för lite värme för min del. 
Hösten har också hunnit göra sina 
första närmanden med en hel del 
regn. Och nyligen fick vi känna på 
hur det kan vara att drabbas av 
orkanskurar med den skillnaden att 
vi inte hade någon orkan utan endast 
byiga vindar. Konsekvensen av detta 
blev översvämningar i källare och på 
gator. Mot denna typ av händelser 
står vi oss slätt. Och då varade regnet 
bara några timmar. Kan hända drar 
jag för stora växlar på dessa väder- 
yttringar men jag kan inta låta bli 
att tänka på hur vi påverkar klimatet 
genom vårt levene.

FÖR RFAB:S DEL blev starten 
efter semestern allt annat än lugn. Ett 
snabbt beslut att stänga Nyhedsskolan, 
till följd av återkommande och 
kostsamma problem, gjorde att vi 
fick lägga allt fokus på att flytta delar 
av verksamheten till DalJerkskolan. 
Med gemensamma krafter, RFAB, 
Falu flytt och lärare lyckades vi få 
allt på plats på en vecka. Stort tack 
till alla inblandade.

VI HAR OCKSÅ tagit en ny för-
skola i bruk med invigning den 18 
september. Det återstår en del injus-
tering annars är allt klart. Det blev 
verkligen en lyckad placering med 

EBBES EFTERTANKE

sin närhet till naturen och förskolan 
är redan fullbokad.

NU ÄR I VARJE FALL hösten här 
och med den en härlig tid för upple-
velser. Det  kan vara vandringar, bär 
och svampplock,  jakt eller härligt 
trädgårdsarbete. Men det kan också 

Ebbe Evbjer
VD RFAB

Mot en ny höst 
och nya mål
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räcka med att sticka ut näsan ibland 
för att dofta på hösten genom rutan.
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VI BYGGER – AKTUELLA PROJEKT

Just nu pågår ett större tvåmånaders-
projekt på Golfvägen, i hus nummer 8. 
Det handlar om renovering av kök och 
badrum, vilket innebär en del stök för 
berörda hyresgäster, med ett alternativt 
boende under perioden, antingen på 
camping eller i någon för stunden ledig 
lägenhet i RFAB:s bestånd.

Utöver nytt kök och badrum blir det 
även nya ytskikt i de övriga rummen, 
ytskikt som hyresgäster själv får välja.

Det har varit viktigt att komma igång 
med renovering på området, eftersom det 
inte skett sedan 1960-70-talen. 

Renoveringar på Golfvägen
Redan tidigare har hus 9 renoverats 

samt enstaka lägenheter i andra hus, 
vilket skett i samband med ordinarie 
utflyttningar. Planen är att fortsätta 
renoveringarna efterhand, hus för hus på 
området.

Tack alla för bra samarbete kring detta. 
Slutresultatet blir väldigt bra, med höjd 
boendestandard och fräschare interiör.

Rent allmänt pågår renoveringar i stort 
och smått hela tiden i RFAB:s stora fastig- 
hetsbestånd, som målning, tapetsering etc. 
Det är ett ständigt pågående arbete.
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Tillgängligheten för besökare i Furudals 
ishall ska bli bättre, med fokus på dem som  
har olika funktionshinder och sitter i rullstol. 

Förbättringen kommer att märkas redan 
vid publikentrén där det byggs en rull-
stolsramp. Inne i hallen byggs ett större 
trädäck som placeras så att de aktuella 
besökarna även ska kunna ta sig till 
värmestugan och den vanliga läktaren. 

– Den tidigare lösningen var inte alls 
lika bra, säger Pål Fröyen, med en annan 
ingång och en läktarplats som var helt 
avskuren från övriga publika ytor. Det 
här kommer att bli väldigt bra för alla 
berörda, ett lyft för tillgängligheten.

Lyft med ny luft 
på servicehus
Klimatet på Enåbacken har blivit avse-
värt mycket bättre sedan det monterats in 
kyla i servicehuset.

– Dessutom har vi gjort rent i alla kanaler 
och fått ett väldigt bra flöde, säger Pål 
Fröyen, fastighetsförvaltare. Det är jätte- 
bra både för boende och personal. Vi upp- 
lever även att det har blivit en tystare miljö 
att vistas i. Men för att vi ska se skillnaden  
kommer vi att mäta ljudnivån, något som 
vi även gjorde innan aggregatbytet, för 
att få ett facit. Vi har fått många positiva 
kommentarer. Det nya aggregatet har gått 
hela sommaren och vi är väldigt nöjda.

Ishall blir mer 
tillgänglig

Hans Furn, styrelseordförande i RFAB och Joanna Stridh, Bildningsutskottets ordförande, klipper bandet 
och inviger Söderås förskola.

Invigning av 
Söderås förskola
Den 18 september invigdes den nya fina 
förskolan i Söderås med öppet hus.

Rättviks kommuns nya förskola har 
tre avdelningar. Trollet (1–2 år), Knyttet 
(2–4 år) och Draken (4–5 år). Totalt 
finns det plats för 47 barn.

Förskolan ligger i direkt anslutning till 
Söderås skola, cirka 4 kilometer från 
centrala Rättvik. Förskolan har skogen 
som granne och betande kor utanför 
fönstren.
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Goda utsikter för glad hyresgäst
Anne Johansson tillhörde den lyckliga skaran som fick flytta in i en ny lägenhet i 
Mangeln.

– Det är ett fantastiskt läge på min lägenhet, med utsikt över Siljan och Lerdal. 
Här kommer jag att trivas.

Anne öppnar dörren in till sin nya 
tvårummare på fjärde våningen. 
Det strålar av ljus genom lägen- 

heten, och dörren ut till balkongen är 
öppen. Anne bor högst upp i det ena 
hörnet, närmast Lerdals vackra höjder. 
Från balkongen kan hon se delar av lång- 
bryggan och Siljan.

– Mina väninnor har förstås varit här. 
Dom säger att det är så här man ska bo.

Att lämna ett boende i hus – i Storaxen, 
på andra sidan Gärdsjön – och byta till 
lägenhet i centrum var inte alldeles 
enkelt. Det är alltid förenat med känslor. 
Men Anne kände att det var dags, att 
fördelarna övervägde.

– Nu är det slut på gräsklippning och 
snöskottning, det är alltid mycket pyssel 
med ett hus. Nu blir livet på ett sätt 
enklare, jag behöver bara lite tid att vänja 
mig. En stor fördel nu är närheten till 
allting, affärer och service. Dessutom 

har jag flera väninnor i närheten, det blir 
jättebra.

Lyckligt lottad
Anne föddes i Nedre Gärdsjö och flyttade 
till Stockholm vid femton-sexton års ålder. 
På sin 60-årsdag flyttade hon tillbaka från 
huvudstaden, efter att i många år arbetat 
inom Flygvapnet och Försvarsmakten, 
med bland annat kontorsuppgifter.

– Jag hade koll på att det skulle byggas 
nya lägenheter här och var på ett av in-
formationsmötena. Det byggs så sällan, 
jag ville passa på. Jag visade därför 
intresse för både en etta eller tvåa. Förra 
våren var det lottdragning och det visade 
sig att jag hamnade först i en av potterna 
och fick välja lägenhet först. Gissa om 
jag blev glad.

Den 29 april kunde Anne kvittera ut 
nycklarna från RFAB:s Johanna Kamp-
pinen, ett stort ögonblick.

– Och den här platsen är ju bara för 
underbar, jag pratar förstås om balkongen. 
Den är sex kvadratmeter stor. Här ska 
jag sitta och njuta så ofta jag kan. I höst 
ska jag och en väninna fira genom att 
resa till Kreta. Vi ska fira det här steget 
jag tagit, mot någonting nytt, som 
kommer att bli bra för mig, nu och i 
framtiden.
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Balkongen som direkt blev en favoritplats för Anne 
Johansson.
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Ibland är det lätt att ta saker för givet. Som att det ska vara städat och snyggt, rensat 
i rabatterna, gräset alltid klippt och snön skottad på vintern. Här är hjältarna på 
Park och Väg, ett team av medarbetare som gillar sitt jobb och blir glada över lite 
beröm. Allra hårdast tryck har de under veckan när Classic Car Week arrangeras.

Vi vrider tillbaka tiden till vecka 
31, tiden då Rättvik fylls av 
bilburna entusiaster. Med så 

mycket folk i farten blir det ofta skräpigt. 
Har någon undrat hur det ändå kan vara 
så snyggt varje morgon?

– Vi börjar jobbet redan fem på mor-
gonen, säger Oscar Skoglund. Vid den 
tiden finns det en hel del att göra. Det 
är bara fram med allt vi har i utrustning, 
plock och påse, sopmaskin, spade, sop. 
Vi städar överallt i centrala Rättvik, till-
sammans med delar av föreningslivet.

Efter själva städningen körs allt i väg 
i containers för nästa fas i processen, 
sortering.

Teamet ser en liten positiv trend i år.
– Folk slänger mer i själva tunnorna. 

Problemet är att tunnorna snabbt fylls 
på och då hamnar skräpet utanför. Det 
känns som om folk har blivit lite mer 

miljömedvetna, men det behövs fler 
tunnor. 

Ofta jobbar de två och två, och visst 
kan det vara bra att ha någon att surra 
med när alla kvadratmetrar ska städas. 
Den som jobbat längst i teamet är Osmo 
Saarela som började redan 2001. Han 
minns att han var med och städade under 
Classic Car Week redan 2005, för fjorton 
år sedan.

– Det är ett bra jobb jag har, säger 
Osmo. 

– Vi får mycket beröm, det är roligt, 
allra mest under just Classic Car Week, 
säger Ninni Roos, många kommer fram 
och vill prata lite. Då blir man glad. 
Annars är det mer vanliga rutiner för 
oss när vi klipper gräs, häckar, rensar 
rabatter och allt annat som hör till vår 
vardag. Vi har ett jättebra arbete där man 
får vara ute mycket, tillsammans med ett 

gäng som trivs tillsammans och jobbar 
bra ihop.

Alla i teamet säger att dom gillar kon-
takten med alla hyresgäster, och att det 
är viktigt att ha ett bra samarbete. 

Pål Fröyen är imponerad över Park 
och Vägs arbete, i synnerhet under den 
intensiva Classic Car-veckan.

– Renhållningen är helt fantastisk, 
de gör ett otroligt jobb. De går upp i 
ottan och ser till att ett skräpigt centrum 
blir snyggt igen, ofta innan vanliga 
människor vaknar. De har rent allmänt 
ett betydelsefullt uppdrag som är viktigt 
för våra hyresgästers trivsel. De sköter 
alla grönytor, blommor, rensar rabatter 
och mycket mer. De har även städat 
snyggt efter varje Tisdagskul under 
sommaren. På morgonen efter är det 
rent i centrum igen. Vi är många som är 
väldigt tacksamma.

Hjältarna under tidig morgon
– städar när vi andra sover

Duktiga medarbetare, vid den fina fontänen i centrum, som de ser till att hålla snygg och ren. Från vänster: Marcus Lindbom Åkerblom, Sofie Andersson, 
Othilia Skoglund, Ninni Roos, Osmo Saarela, Hugo Edvardsson och Oscar Skoglund. Saknas på bilden gör Tony Hellström och Dennis Höglund. Nora 
Rocking Johansson och Adam Lassar har slutat för säsongen.
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– Jag känner en stor glädje när nya 
byggnationer växer fram i Rättvik, som 
Mangeln med sina 40 lägenheter. Eller 
den nya förskolan i Söderås med plats 
för 47 barn. Vi vill självklart fortsätta att 
bygga nytt, men allt måste ske utifrån 
våra finanser. Vi ska ju även ha råd med 
löpande reparationer och underhåll. 
Självklart ska vi även i fortsättningen 
bidra med nybyggnation av bostäder i 
egen regi, men också vara andra privata 
företag/aktörer behjälpliga i byggna- 
tioner av bostäder.

Hans vill gärna få alla oss att ”zooma 
ut” och betrakta vår del av världen med 

PÅ NYA POSTER

”Vi ser framåt”
Hans Furn har suttit i styrelsen för RFAB under en mandatperiod och 
är ny ordförande sedan i maj. Han uttrycker en stolthet över att vara en del 
av en verksamhet som betyder så mycket, för så många. Extra glad blir 
han över den senaste tidens utökning av nytt fastighetsbestånd. 
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Robert Rosenberg är ny fastighets-
skötare i bolaget sedan den 12 augusti. 

– Jag har jobbat med industrifastigheter 
i hela mitt liv, säger 53-årige Robert som 
är född och uppvuxen i Rättvik och till 
vardags bor i Ovanmyra.

Robert gör nu sin andra sejour på RFAB 
efter att tidigare varit fastighetsskötare på 
Stiernhööksgymnasiet. Senast kom han 
från ett industriföretag i Mora där han 
jobbat i tio år, innan det har han också 
jobbat i Falun, inom Scania-koncernen.

– Jag hoppas vara med och tillföra en 

Stefan Gustafsson har också tillträtt 
en tjänst som fastighetsskötare, den 
första arbetsdagen skedde i januari i år. 
Stefan är också en återvändare, som nu 
hämtats från Stiftsgården.

Stefan, 38 år, har tre skolor på sitt 
ansvarsområde, Stiernhööksgymnasiet, 
Vikarbyn och Sätra.

– Jag tycker om att vara i de här offent-
liga miljöerna och rör mig gärna runt lite 

del och få våra hyresgäster och kunder 
att trivas. Jag har skaffat mig en del 
erfarenhet av ventilation, värme, avlopp, 
vatten, brandskydd och så vidare. Min 
första placering på RFAB är vid service-
husen på Enålundsvägen.

Robert säger att han fått en bra start på 
det nya jobbet.

– Jag trivs bra, det är kul och stimule-
rande. Det känns bra att vara tillbaka i 
Rättvik, jag har alltid känt mig hemma 
här. Och det är jätteskönt att slippa pendla 
och ha nära mellan jobb och bostad. 

på dagarna, det passar mig. Att jobba i 
skolmiljön innebär att det blir lite liv och 
rörelse. Och det finns mycket jobb att 
göra, både inne och ute. Det känns roligt 
på alla sätt, med frihet under eget ansvar. 
Och även jag värdesätter närheten vi har 
här i Rättvik. Min familj bor i Sjurberg 
och det är smidigt att hämta mitt treåriga 
barn på dagis när man slutar jobbet. Det 
är en helhet som fungerar.

större ögon. Det hjälper oss att förstå hur 
bra vi har det, menar han.

– Rättvik är en fantastisk ort att leva 
och verka i, som för dem som valt att 
bo i någon av alla våra vackra byar. För 
dem som bor mer centralt i kommunen 
finns i stort sett allt inom promenadav-
stånd, idrott, kultur, handel, fritidsområ-
den, Siljan. Det finns otroligt mycket på 
ett begränsat område, nära där vi bor. 

Hans menar att RFAB kommer att 
fortsätta utvecklas och ta steg framåt. 

– Och vi är självklart väldigt måna om 
alla våra hyresgäster och hoppas att de 
ska trivas hos oss lika bra i framtiden.



HITTA HEM I RÄTTVIK • NR 3 SEPTEMBER 2019

Vi har jättefina grovtvättstugor på Golfvägen och i Boda.
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 kundtjänst. Bodas tvättstuga vänder 
du dig till Konsumbutiken i Boda.

Tipsa även ”någon utomstående”. Dessa tvättstugor kan även 
hyras av allmänheten.

SMÅTT OCH GOTT

Tvätta med finess
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Den första sommaren på Mangeln är över, och visst är det lätt att trivas i de nya, fina 
lägenheterna.

– Det ser hemtrevligt ut, och hyresgästerna verkar nöjda, säger Johanna Kamppinen. 
Det är alltid lite installationstid i början, men det har gått bra, från inflyttning och framåt. 
Under sommaren har vi gjort en del planteringar och lagt gräsmatta. I september sätter 
vi upp en del skyltar och målar linjer på asfalten, för parkeringen inne på gården. 
Man blir glad när man går förbi huset, det ser så fint ut.

Måndag 14 oktober på Karamellen och 
tisdag 15 oktober på Golfvägen.
Starttiden är kl. 18.00 på båda ställena. 
Kvällen inleds med att Hyresgästfören-
ingen tar upp aktuella frågor, sen bjuds 
det på grillat. Det här är en årlig och 
mycket populär aktivitet som brukar 
ha lite olika teman. Ingen föranmälan 
behövs. Välkommen!

Rättviks marknad
– en mötesplats
I Rättvik har vi ett evenemang som levt 
kvar i generationer, och som synes vara 
starkare och populärare än någonsin. Vi 
pratar om Rättviks marknad, en mötes-
plats och folkfest som lockar besökare i 
hundratusental.

– Marknaden är viktig på många sätt 
för Rättvik, säger Johanna Kamppinen. 
Vi brukar vara med där för att träffa 
människor som är intresserade av bostads- 
frågor. Vi träffar både befintliga hyres-
gäster och människor som är nyfikna och 
kanske vill hyra av oss, de som är intres-
serade av Rättvik som bostadsort och vill 
flytta hit. Som vanligt håller vi till i den 
stora rondellen, alldeles intill Knekt-
platsen. Det är ett strategiskt bra läge, 
många passerar där i olika riktningar. 
Utöver oss finns även olika kommunala 
förvaltningar på plats. Jag vill verkligen 
rekommendera dig att planera in ett 
besök i vårt informationstält, det är ett 
jättebra tillfälle att ställa en fråga eller 
två om ditt boende. 

Datum:
Höstmarknaden pågår 4–6 oktober. 
Öppettiderna är kl. 9–18 fredag och 
lördag samt kl. 9–16 söndag.

Historia:
Marknaden härstammar från 1891 då 
kommunalstämman beslutade att det 
skulle ordnas torgdagar på orten en gång 
i månaden. Men dåliga erfarenheter av 
dessa torgdagar gjorde att man senare 
bestämde sig för att endast hålla dem 
två gånger årligen, i början av maj och 
oktober. Under 1920-talet dök den första 
karusellen upp vilket bidrog till att folk-
tillströmningen ökade. Resten är en enda 
lång framgångssaga. 

Grillkvällar väntar

Fina första månader för Mangeln

Det blir bostadsmöte och grillkväll med hyresgäst- 
föreningen under två kvällar i oktober. 



Hur kan en vanlig dag se ut för dig?
– Vanligtvis börjar jag på kontoret där jag 
går igenom eventuella driftlarm, jag kan 
via datorn se om det inträffat något, som 
att en pump eller fläkt stannat. Om så är 
fallet kan jag behöva åka ut och titta på 
det, om jag inte kan återställa via datorn. 

Det händer både stort och smått i vårt 
bestånd och då gäller det att lösa saker.

Energieffektivisering, hur jobbar 
RFAB med det?
– Bland annat genom en underhållsplan 
där vi inventerar hela vårt bestånd av 
ventilation och ser vad vi kan göra för att 
effektivisera och bli bättre, vi har ungefär 
230 ventilationsaggregat. Detta är en 
miljöfråga och vi har jobbat mycket med 
frågan, framför allt det senaste året. Under- 
hållsplanen är för att vi ska kunna planera 
var och hur vi ska investera framöver, 
vad som ska bytas ut och så vidare. Vi 
vill förstås skapa största möjliga komfort 
i våra olika byggnader.

Vad är det bästa med jobbet?
– I april firade jag 30 år på företaget, 
jag började i april 1989, så nog har jag 
trivts här. Jag gillar problemlösandet 
och mixen av att kunna vara både inne 
och ute. Jag får även röra mig över hela 
kommunen och träffa mycket folk. Och 
jag gillar när det händer saker som jag 
får ta tag i och lösa. Jag gillar även mina 
arbetskamrater och våra hyresgäster. 

När du blev överraskad på 
jobbet senast?
– Det var när värmeväxlaren rasade i 
fastigheten Wasaborg där bion ligger, det 

Hallå där...
Robert Lassar, fastighetstekniker 
med ansvar för energieffektivisering 
i våra fastigheter och lokaler.

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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20482780

Produktion: Riesbeck Reklam och Pellas Media & Kommunikation

hände precis innan semestern. Nu finns 
en helt ny anläggning där, men det upp-
står alltid lite akuta frågor när något så-
dant händer. I huset har vi även bostäder 
och Ungdomens Hus. Det är många som 
berörs när något inträffar och då gäller 
det att agera snabbt.

Att vara en del av Rättvik och dess 
utveckling, hur ser du på det?
– Det är förstås väldigt roligt, och vi ska 
hela tiden ha utveckling som mål i allt 
vi gör. Något som är väldigt aktuellt just 
nu är hur vi kan minska energiförbruk-
ningen, vilket är kopplat till klimatet och 
mindre påverkan. Det kan vara bra att 
veta att man som hyresgäst helst inte 
ska ha över 21 grader inomhus. Varje 
grad vi kan sänka temperaturen innebär 
något väldigt positivt för förbrukningen, 
faktiskt så mycket som fem procent 
totalt sett. 

När du inte jobbar, vad gör du då?
Jag bor i centrala Furudal med fru och 
tre barn. Jag är även del av Räddnings-
tjänsten i Furudal och har beredskap var 
tredje vecka, som styrkeledare. Det är 
jättebra att kunna kombinera detta med 
mitt vanliga arbete på RFAB. Annars är 
det en del snickrande på föräldrahemmet 
som vi tog över för ett par år sedan. Och 
nu till hösten ser jag fram emot jakten.


