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Just nu pågår ett kreativt 
och spännade projekt 

”Vi vill skapa oss ett 
bra liv här i Sverige”

KNEP & KNÅP 
I JULETID 
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EBBES EFTERTANKE

Ebbe Evbjer
VD RFAB

LUCIA STÅR FÖR DÖRREN. Med 
ljus i hår och följt av tärnor, stjärngossar 
och tomtar. Bilden känns igen av många. 
I år blev firandet lite annorlunda. För 
många via digitala medier eller ett kik ut 
genom rutan då tåget passerade förbi.

PANDEMIN HAR PÅVERKAT oss på 
ett högst påtagligt sätt. Vi har fått hitta 
nya sätt att arbeta och umgås på. Jag 
tycker det gått bra överlag. Vi är bra på 
att anpassa oss. Vi klarar av det här även 
om det kommer att ta ett tag.

NÅGOT JAG ÄR MER bekymrad över 
är att inte vintern har gjort sig påmind än. 
Klimatet håller på att förändras. Rekord- 
värme under ett flertal månader i år. Värme 
är skönt men en ökad värme i för hög 
takt ger väldiga väderförändringar och 
naturen hinner inte med att ställa om sig.

GÖR VI TILLRÄCKLIGT för att 
förhindra denna utveckling? Var ligger 
mitt eget ansvar och vad kan jag göra 
själv? Dessa frågor bör var och en ställa 
sig.

VI PÅ RFAB har jobbat med dessa 
frågor en längre tid. Men vi kommer att 
intensifiera arbetet i vår verksamhet så 
att förutsättningarna blir bättre för en 
ljusnande framtid.

DET RÖR SIG OM energibesparingar, 
minskad användning av fossila bränslen. 
Ökad återanvändning och återvinning. 
Jag hoppas att det kommer att märkas på 
ett, för er påtagligt, positivt sätt. 

VI BÖRJADE REDAN förra året så här 
års med att inte sätta upp ”riktiga” granar 
överallt. På det sättet spar vi många 

transporter, granar och kan återanvända 
samma utrustning år efter år.

SÅ HÄR ÅRS är ljuset extra viktigt. 
Tända ljus, stjärnor i fönstren, upplysta 
julgranar ger oss förhoppning om en god 
jul.

TA HAND OM varandra och kom ihåg 
att hålla avstånd och att hålla ut tills 
ljuset kommer åter framåt våren!

GOD JUL!
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VI BYGGER – AKTUELLA PROJEKT

Stationshuset 
får ny väntsal

Fasad mot sydväst

– Det nuvarande aggregatet är från 1950- 
talet och med tanke på både luftkvalitet 
och brandsäkerhet är det hög tid att byta 
ut det, säger Pål Fröyen på RFAB. Natur- 
ligtvis kommer vi också spara en del 
pengar eftersom energiförbrukningen 
kommer att gå ner. När aggregatet är på 
plats återstår att trimma in systemet men 
det skall vara klart inom kort.

Nytt ventilationsaggregat
på Wasa Bion

Nu är bygglovet inlämnat och om allt går enligt plan kommer 
arbetet med en ny väntsal på järnvägsstationen att påbörjas i 
vår.

Målsättningen är att vi skall skapa en välkomnande och 
trygg lokal. Den nya väntsalen kommer att glasas in vilket 
bidrar till en öppen och ljus känsla.

Nya lekytor på 
Nyhedsskolan
Efter nyår ska eleverna flytta in i den nya 
skolan. Skolan får fina ändamålsenliga 
utrymmen och vi hoppas att både elever 
och personal ska trivas. Men en skola 
behöver också lekytor utomhus, ytor 
som inspirerar till lek och rörelse. Just 
nu färdigställs skolgården med gungor, 
klätterställningar och en hel del annat.

Fasad mot nordost
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Svensk fastighetsförmedling har funnits i Dalarna sedan 1937 och har idag 
”Bobutiker” i Hedemora, Säter, Borlänge, Djurås, Vansbro, Sälen, Leksand och 
Rättvik. Tillsammans är de Dalarnas största mäklarföretag med 25 anställda. 

På plats i butiken, som just nu har 
öppet två dagar i veckan, är Jens 
Berggren och Emelie Börjes 

Björklund. De är båda mäklare men har 
idag lite olika arbetsuppgifter. Det är 
meningen att Jens succesivt ska ta över 
ansvaret för butiken och till sin hjälp har 
han Emelie som idag arbetar som mäklar- 
assistent. De är båda överens om att det 
gäller att leverera gång på gång. Mycket 
handlar om goda relationer och om fina 
referenser.

– Vi öppnade kontoret eller som vi säger 
”Bobutiken” här i Rättvik i februari i år, 
säger Niklas Sandberg som är fastighets-
mäklare och ägare/franchisetagare till 
företaget. 

Vi håller fortfarande på att etablera oss 
här i Rättvik men marknaden har smugit 
igång bra. 

Hur ser då marknaden ut? 
– Ja, ser man över tid ser marknaden 
ungefär ut som vanligt. Man byter bostad 
av ”naturliga orsaker” det vill säga man 
blir äldre och vill ha något mindre eller 
så skaffar man familj och behöver större… 
fortsätter Niklas. Pandemin påverkar 
naturligtvis oss alla men vi har sålt i 
princip lika många fastigheter i år som 
tidigare år. Det handlar om ca 700 
fastigheter i Dalarna. Det som skiljer är 
bostadspriserna som under 2020 gått upp 
mer än någonsin, runt 11 %. 

Niklas funderar över om det kan bero 
på att vi just nu tillbringar mer tid hemma. 
Vi renoverar mer och tar kanske tag i 
projekt som legat i åratal. Pengar som 
tidigare gick till resor satsas på ett fint 
boende.

– Jag tror också att många som bor i 

storstäderna har fått upp ögonen för ett 
annat sätt att leva. Vi söker i högre grad 
än tidigare ett boende på en mindre ort, 
nära naturen men med bra kommuni-
kationer. Det är bland annat det vi kan 
erbjuda här i Dalarna, avslutar Emelie.

Dalarnas största mäklarföretag
– nu även i Rättvik

Jens och Emelie finns båda på plats i de ljusa och 
trevliga lokalerna på Ågatan.
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PÅ GÅNG

Dalarnas största mäklarföretag
– nu även i Rättvik

Nu ska ett nytt fastighetssystem 
implementeras

Arbetet har pågått sedan i mars och det återstår fortfarande en hel del jobb innan 
vi kan jobba ”skarpt” i det nya systemet. Det säger Hasse Persson som har många 
års yrkeserfarenhet från bostadsbolaget Kopparstaden i Falun.

Det är nu ett år sedan Hasse slu-
tade på Kopparstaden och gick 
i pension, men pensionärslivet 

passade honom inte fullt ut. När John 
Oknelid på RFAB kontaktade honom 
för ett specifikt uppdrag, tackade han ja 
direkt.

– Allt började med att ett antal ansvariga 
på RFAB var på Kopparstaden på ett 
studiebesök. Det var jag som höll i besö-
ket och visade just det system som vi nu 
arbetar med på RFAB, säger Hasse. Det 
är ett otroligt bra system där man kan få 
tillgång till information på olika nivåer. 
Vi kan exakt se i vilka områden vi som 
bolag verkar. Vilka fastigheter som finns 
på det aktuella området och vilka bygg-
nader som ingår i fastigheten. Vidare kan 
vi gå in på varje byggnad och se vilka 
hyresobjekt som finns i varje enskilt 
trapphus. Med det här systemet får vi en 
bra struktur och en total överblick.

Från och med den 15 januari går RFAB 
över till det nya fastighetssystemet. Till 

fastighetssystemet kommer RFAB även 
att koppla ett nytt marknadssystem som 
bland annat möjliggör för hyresgästerna 
att logga in på ”Mina sidor”.

– Jag trivs jättebra på RFAB, avslutar 
Hasse. Vi får se hur länge jag blir kvar. 

Än återstår mycket arbete med att anpassa 
RFAB:s interna processer så de passar 
systemet. Sedan vill jag naturligtvis 
också överföra så mycket som möjligt 
av mina kunskaper till medarbetarna på 
RFAB. 

I februari kommer våra hyresgäster att 
kunna logga in på ”Mina sidor”

Du kommer via vår hemsida eller genom 
att ladda hem vår app kunna logga in på 
”Mina sidor” och hantera felanmäl-
ningar, kontrollera din hyresavi, få 
meddelanden från oss med mera. Du 
som hyresgäst kommer få ett brev med 
information och användarnamn  samt 
tillfälligt lösenord i samband med att 
lanseringen sker, vilket är planerat till 
februari 2021. 

I samband med att ”Mina sidor” lanse-
ras kommer vi även införa ett kösystem 
där du som hyresgäst kan ställa dig i. Vi 
kommer att erbjuda två köer, en för 
lägenheter och en för seniorlägenheter 
där kravet är att du fyllt 55+. Du som 
redan idag står i kö för våra seniorlägen- 
heter kommer att få ta med dig din be-
fintliga kötid till den nya digitala kön. 

Det nya kösystemet innebär att alla 

våra lägenheter som blir lediga kommer 
att läggas ut på denna marknadsplats. 
Lägenheterna kommer att ligga ute en 
vecka och innan urvalsprocessen påbörjas. 
Därefter kommer ett erbjudande att skickas 
ut till dem som har flest köpoäng och 
uppfyller våra övriga krav som framgår 
av vår hyrespolicy.  

Mer information kommer på vår hem-
sida efter den 1 februari. 
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Det blåser iskalla vindar när vi träffar Amir Teame Gebreslasie med familj på 
gården utanför lägenheten på Ågatan. På grund av Covid-19 ses vi, som så 
många andra, utomhus.

Familjen är ursprungligen från 
Eritrea men bor sedan några år 
tillbaka i Rättvik. Amir berättar 

att han kom till Sverige för sex år sedan 
och bodde till en början på Hotell Fyra-
hästar. Två år senare fick han återförenas 
med sin familj och de bor nu tillsammans 
i en av RFAB:s lägenheter. De har funnit 
sig väl till rätta och trivs mycket bra i 
Rättvik. 

– Vi har en trerumslägenhet med bästa 
tänkbara läge. Barnen kan promenera 
till skolan och vi har nära till det mesta. 
Fick jag önska skulle vi vilja renovera 
köket som är väldigt gammalt men i 
övrigt är lägenheten fin. Våra grannar är 
hjälpsamma och jättetrevliga. 

Både Amir och hustrun Ruta jobbar 

inom vården. Ruta har utbildat sig till 
undersköterska och jobbar i kommunen 
medan Amir, som jobbar inom hem- 
tjänsten, får åka till Leksand. 

Tre flickor med tydliga drömmar
Familjen består också av tre flickor, 
Fieven 15 år, Bitania 13 år och Banaher 
10 år. Det är tre aktiva flickor som förut-
om att gå i skola också har flera fritids- 
intressen. Träna på gym och simma hör 
till favoritsysselsättningarna men Banaher 
går också på dans i Missionskyrkans 
regi. Hon drömmer om att i framtiden 
bli dansare men polisyrket står också 
högt upp på listan. Fieven och Bitania 
planerar också för framtiden.

– Jag skulle gärna vilja utbilda mig till 

speciallärare och jobba med barn som 
behöver extra stöd, säger Bitania. Fieven 
vill bli Make-up artist så vi har lite olika 
inriktningar och det är väl roligt.

Vi fortsätter att prata om framtiden och 
det framgår tydligt att Amir och Ruta vill 
skapa sig ”ett bra liv” här i Sverige. 

– Visst saknar vi släkten i Eritrea 
men vi håller kontakten så gott det går. 
Vi trivs i det svenska samhället och är 
glada över att barnen får gå i skola och 
att vi båda fått jobb, säger Amir. Att det 
är kallt som idag stör oss inte. Det är 
nog inte så många som tror mig, men 
när man som vi kommer från ett mycket 
varmt land, tycker man det är skönt med 
kylan, avslutar Amir och Ruta håller 
med.

”Vi vill skapa oss ett bra
liv här i Sverige”
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KNEP & KNÅP

SUDOKU MIXEN

Lös ett sudoku genom att placera ut siffrorna 1–9 på spelfältet så att varje siffra bara finns en gång per rad, en gång 
per kolumn och dessutom bara en gång per större ruta.

LÄTT MEDEL SVÅRT

JULKRYSSET

Lös sudoku och/eller korsordet. Vi drar en vinnare per sudoku (lätt, medel eller svårt) samt två vinnare av jul-
krysset. Priset är en presentcheck på 500 kr. Skicka svaren till info.rfab@rattvik.se. Ditt svar vill vi ha senast 
31 januari 2021. Lycka till!
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Miljönären i Rättvik är ett av flera företag som RFAB 
tecknat avtal med gällande reparations- och under-
hållsarbeten.Vi träffar Henrik Sandberg som för sex 
år sedan övertog verksamheten efter sin far Jan Erik 
”Snisse” Sandberg.

Henrik är född och uppvuxen i 
Rättvik, närmare bestämt i 
Vikarbyn. Efter grundskolan 

gick han på hockeygymnasiet i Leksand 
och efter avslutad utbildning började han 
som målarlärling i Falun.

– Jag målade i två år men ville lära mig 
mer, säger Henrik. Jag hamnade efter en 
tid på Miljönärens kontor i Borlänge. 
Där lärdes jag upp till Kalkylator men 
fick även lära mig administration och 
projektledning. Meningen var att jag 
med den kunskapen, skulle kunna hjälpa 
pappa på firman i Rättvik, men jag blev 
kvar på Miljönären i Borlänge i 10 år.  

Nu har det gått ytterligare några år och 
idag arbetar Henrik som chef och projekt- 

ledare för den avdelning som Snisse 
startade för 20 år sedan. 

– Pappa jobbar kvar i företaget och 
vi har idag 13 anställda men även flera 
säsongsarbetare. Det är på sommaren vi 
har som mest att göra men vi har haft 
mycket jobb under hela 2020. 

Coronapandemin har påverkat oss alla 
på flera sätt men vi ser inget produktions- 
tapp. Det kanske är så att när människor 
tillbringar mer tid hemma ser man vad 
som måste göras… Naturligtvis har vi 
varit tvungna att tänka extra mycket 
på säkerheten. Vi vill ju inte varken bli 
smittade eller smitta andra, men jag 
tycker det har fungerat bra. 

För ett par månader sedan blev vi också 

klara med den nya spa-avdelningen på 
Hotell Dalecarlia i Tällberg. Just nu är vi 
och jobbar på Församlingshemmet och 
på den intilliggande Olofsstugan där det 
ska öppna en ny förskola efter nyår. Vi 
tillbringar också mycket tid i Sälen och 
Idre. Vi trodde det skulle mattas av under 
pandemin men icke.

Avtalet med RFAB ger trygghet
– Vårt avtal med RFAB gäller målning 
och mattläggning och sysselsätter tre-fyra 
personer på årsbasis. Samarbetet fungerar  
bra eftersom vi jobbat tillsammans i 
många år. Vi har en ledande montör som 
ansvarar för RFAB och deltar på deras 
samordningsmöten. Mötena äger rum en 
gång i veckan och då samlas de hant- 
verkare som är igång på olika projekt, 
exempelvis el, rör och bygg. Här stämmer 
man av vad som hänt under veckan och 
vad som gäller kommande vecka. På så 
sätt kan vi planera arbetet och vi vet när 
och var vi ska finnas på plats.

Det är naturligtvis en väldig trygghet 
att ha ett avtal. Henrik berättar vidare 
att de är flera personer inom koncernen 
som brukar hjälpas åt med stora upp-
handlingar. Fastighetsbolagens förfråg-
ningsunderlag ser idag ganska lika ut och 
det finns också bra digitala verktyg där 
man bygger anbudet direkt i plattformen. 

– Det är jättebra för då är förutsättning-
arna för oss företagare lika, avslutar 
Henrik.

Nöjd samarbetspartner 
 – Miljönären Rättvik

RFAB är noggranna med att göra upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling). Det finns tydliga regler för hur en upphandling skall genomföras och 
RFAB använder sig av ett upphandlingssystem som säkerställer kvaliteten. En normal upphandling görs på 2 år med möjlighet till förlängning 1+1 år inom bygg, el, VVS, 
målning, ventilation, taksäkerhet med mera. Vid större byggnationer och renoveringar händer det att RFAB handlar upp ett helt projekt, en så kallad totalentreprenad. 
Nämnas kan exempelvis Nyhedsskolan och köksrenoveringen på Rättviksskolan. Vid stora upphandlingar går förfrågan ut till hela Europa.
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Hushållssopor: Sortera soporna 
och förpacka dem väl. Kasta dem sen 
i anvisade kärl. Matavfall lägges i de 
speciella papperspåsarna.

Förpackningssopor: Tidningar, 
papper och kartonger, glas, plast, 
metall, plåtburkar och dylikt, ska 
lämnas till återvinningsstationerna 
som finns på Golfvägen, rondellen 
vid Knektplatsen eller ÅVC.

Övriga sopor: Grovsopor och farligt 
avfall ska lämnas till ÅVC som finns 
i Drafsån och Furudal. Att ställa ut 
sopor i trappuppgången, soprum eller 
källare är förbjudet. 

RFAB sponsrar för övrigt ett jättebra 
arbetsmaterial, Natur och Miljöboken, 
som går ut till våra barn och ungdomar 
i skolorna. Natur och Miljöboken vill 
lära våra barn och deras familjer om 
naturen och en hållbar livsstil. 

Gör sorteringen 
till en lek

– Din checklista –

Just nu pågår ett kreativt och 
spännande projekt

Allt började i våras då förra årets niondeklassare 
ställde ut på Kulturhuset. Med hjälp av datorer 
monterade eleverna ihop målningar och fotografier 
på hus. Resultatet blev ett antal bilder på spännande 
fasadmålningar. 

Hyresgästföreningen intresserade 
sig för arbetet och kontakta-
de RFAB. Tillsammans med 

bildlärare Alexander Juhl och ett antal 
elever i årskurs nio på Rättviksskolan, 
startade man under höstterminen upp ett 
projekt med målet att förbättra miljön 
och trivseln i tre soprum.

– Det här är ett riktigt kul projekt, 
säger Alexander. Initialt pratade vi om 
att samtliga nior skulle få möjligheten 
att måla på träskivor men på grund av 
brandrisken övergick vi till gipsskivor. 
Tyvärr blir det, på grund av det, färre 
elever som blir delaktiga i arbetet den 
här gången, men förhoppningsvis blir det 
fler soprum på sikt. 

Hyresgästerna fick tycka till
Innan arbetet påbörjades tog Alexander 
kontakt med hyresgästerna. Han ville be-
rätta om projektet och samtidigt höra om 

det fanns några speciella önskemål. Det 
var dock helt tydligt att hyresgästerna  
ville ge ungdomarna fria händer att skapa 
efter eget tycke och smak. 

Vi träffade Julia Westlund och Annika 
Wejer, två elever som just nu målar en av 
de tre skivor som skall vara klara till våren.

– Det här är något helt nytt. Det känns 
spännande att det vi gör nu kommer att 
användas på riktigt – det blir bestående, 
säger Annika.

– Just nu målar vi en regnbåge som 
ska rinna ner på något sätt, fortsätter 
Julia. Målningen är inte klar så vi får se 
hur det blir. Huvudsaken är att det blir 
glatt och trevligt att slänga sopor.

I vår när målningarna är klara kommer 
de att ställas ut på Kulturhuset för att 
sedan monteras upp i soprummen. Som 
en del i detta arbete kommer RFAB även 
att måla om golven och informations- 
tavlorna skall ses över.
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ATT TÄNKA PÅ

”Så här i juletid måste vi vara 
lite extra försiktiga”

De vanligaste bostadsbränderna hänger ihop med att 
vi lagar mat eller eldar i eldstad. I december ökar också 
antalet bränder som hänger samman med tända ljus. 

Räddningstjänsten här i Rättvik har under många år 
arbetat förebyggande för att stävja bränder och skador 
till följd av bränder. Räddningschef Patrik Fredriksson 
har sammanställt några viktiga punkter som vi alla 
måste tänka på.

Rädda – Varna – Larma – Släck
Om det brinner i din egen lägenhet ska 
lägenheten utrymmas. Om möjligt stäng 
in branden. Det är viktigt att du stänger 
din lägenhetsdörr när du utrymt så att 
brand och rök inte sprider sig ut i trapp-
huset.

Ett bra brandskydd börjar med att 
du vet vilka risker som finns:
• Håll koll på spisen när den är på och 

när matlagningen är igång.
• Använd aldrig spisen som avlastnings-

yta!
• Placera tända ljus på plan och stadig 

yta. Inte nära saker som kan börja 
brinna.

• Lämna aldrig levande ljus obevakade. 
Ha som vana att den som tänder ljuset 
släcker ljuset.

• Om du ställer flera värmeljus intill 
varandra kan de värma upp varandra 
och utgöra en extra risk.

• Tänk på att husdjur kan välta ljus.
• Ljuslyktor ska ha ventilation. 

Annars finns det risk för att ljus- 
lyktorna överhettas. De kan då spricka 
eller gå sönder.

• Ladda mobiltelefon och andra ladd-
ningsbara saker när du är hemma och 
är vaken. Lägg produkten du laddar på 
hårt underlag.

• Använd CE-märkta produkter och 
inte piratkopior. Använd den laddare 
som är anpassade för den produkt du 
laddar, till exempel mobiltelefon. Bara 
för att laddningskabeln passar, betyder 
det inte att produkterna är säkra att 
användas med varandra.

Pulversläckare
Släckutrustning är viktigt att ha i bostaden 
för att tidigt kunna släcka mindre bränder. 
Med en pulversläckare med 6 kg pulver 
kan du släcka de flesta typer av mindre 
bränder som kan uppstå i ett rum.

Brandvarnare
Brandvarnaren är en billig livförsäkring. 
Brandvarnare kan ge dig den extra minut 
du behöver för att rädda livet, varna andra 
och börja släcka branden. Omedelbar 
utrymning kan vara skillnaden mellan 
liv och död. De flesta bränder i bostäder 
börjar i köket. Ha därför en brandvarnare 
i närmaste rum intill köket för att få så 
tidig varning som möjligt.

Kom ihåg att testa brandvarnaren till 
exempel vid första advent och till mid-
sommar genom att trycka på knappen.

Om det brinner någon annanstans och 
du upptäcker rök i trapphuset ska du 
stanna i din lägenhet och hålla dörren 
stängd. En lägenhet ska motstå en brand 
i ungefär en timme.

Använd inte hissen när det brinner. 
Om du inte kan utrymma genom trapp-
huset ska du invänta hjälp från rädd-
ningstjänsten.
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SMÅTT OCH GOTT

Så regleras 
värmen i din 
lägenhet 
På elementen sitter det termostater som 
reglerar värmen. En termostat känner av  
om det är kallare än 19 grader, då går det 
ut mer värme. Ligger innetemperaturen 
mellan 19–21 grader, är elementen 
ljumma eller kalla.

Kontrollera värmen genom att lägga  
en termometer mitt i rummet ca 1 meter 
upp och kontrollera vilken temperatur du 
har. Har du lägre än 19 grader i rummet 
får du gärna höra av dig till oss.

Tänk på att inte ställa möbler eller 
hänga gardiner framför elementen.

Möss och råttor
I takt med mörkret och kylan kommer 
också problemen med gnagare som söker 
sig inomhus. Skadedjur drar sig till 
miljöer där de kan hitta föda och värme. 
Lämna därför aldrig sopor och matavfall 
så att de kan locka till sig djur.
• Stäng noga till soprummet.
• Städa de utrymmen där de kan tänkas ta 

sig in så att inga naturliga gömställen 
och platser för att bygga bon finns.

• Mata inte heller fåglar på balkongen.

Hyreshöjning 
Vi kom den 10 december överens med 
Hyresgästföreningen om att vi får höja 
den totala hyresmassan för våra bostäder 
med 1,5 %. Då vi har differentierad hyres- 
sättning via vår modell ”Rättvis hyra” 
innebär detta i praktiken att våra hyres-
gäster får en höjning på mellan 0–160 kr 
per månad. Den skarpsynte kan då räkna 
ut att för vissa lägenheter innebär 160 kr 
i höjning mer än 1,5 %. Det beror då på 
att målhyran är högre än den hyra de idag 
betalar och de får därför fullt påslag för 
2021. Totalt sätt höjs hyresmassan med 
1,5 % men för varje enskild lägenhet kan 
det variera beroende på hur den ligger 
till i modellen. Det kan då variera mellan 
0 till 160 kr i påslag per månad. Den nya 
hyran gäller från den 1 januari 2021.

Bra att veta om snöröjning
och sandning – så jobbar vi
Snöfall
Normalt påbörjas snöröjningen först när 
det slutat snöa. Men mängden snö, kon-
sistens, vilken veckodag och vilken tid 
på dygnet det är spelar också in. Om det 
är blötsnö börjar snöröjningen tidigare 
även om det fortfarande snöar.

Halkbekämpning
Halkbekämpning genomförs vid behov 
på de platser där det är nödvändigt, och 
framför allt vid väderomslag. Vi använder 
i huvudsak sand och grus.

När startar snöröjningen?
Ambitionsnivån är att insatserna ska på-
börjas vid fem centimeters snödjup och 
planeras så effektivt som möjligt utifrån 
fastställda ramar och rutiner. Vi kan inte 
snöröja på alla platser samtidigt, utan
startar på de platser där behoven är som 
störst, som på gång- och cykelvägar.

Parkeringar och det egna ansvaret
Vi snöröjer och halkbekämpar infarts- 
vägen, medan det är den som har bilplat-
sen som själv ansvarar för sin snöröjning 
och sandning.

Våra grovtvättstugor är 
tillgängliga för alla
RFAB tillhandahåller två fina grovtvättstugor, en på Golfvägen och en 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 Coop i Boda.

Tipsa även andra!
Dessa tvättstugor kan även 

hyras av allmänheten.
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Vad är din roll på RFAB?
– Jag arbetar som kundtjänsthandläggare.
 
Hur länge har du arbetat på 
RFAB?
– Jag började i kommunens växel 2003 
och 2004 började jag på Rättviks Bostäder 
som senare blev Rättviks Fastigheter. 

Berätta om dina arbetsuppgifter.
– Jag tar emot besök i vår kundtjänst, 
svarar i telefon, har hand om felanmäl-
ningar som jag registrerar och skickar 
vidare till våra fastighetsskötare eller 
entreprenörer. Jag ansvarar också för 
nyckelhantering vilket innebär att jag 
beställer nycklar och cylindrar med 
mera. En viktig del är att vi håller vårt 
nyckelskåp uppdaterat både för vår 
skull men också för våra entreprenörer. 
Ansvaret för vårt larmsystem ligger 
också hos mig. Jag hjälper bland annat 
våra hyresgäster och entreprenörer med 
behörigheter och taggar.

Hallå där...
Mimmi Signahl, som arbeter på RFAB:s kundtjänst.

Vad är det bästa med jobbet?
– Vi har väldigt trevligt på vår arbets-
plats med alla kolleger och att få ha 
kontakt med alla trevliga människor 
varje dag.

När du inte jobbar, vad gör du 
helst då?
– Jag bor i Furudal med min sambo 
och alla djur. Vi har två hästar, en hund 
och en katt som behöver omvårdnad 
varje dag. Ridning och promenader med 
hunden är det som laddar mina batterier. 
Vi har även en stor gård som kräver en 
hel del arbete, men trädgårdsskötsel är 
också avkopplande. Jag har tre barn 
med respektive som jag älskar att umgås 
med. 

När trivs du som bäst?
– En varm härlig sommardag som vi 
tillbringar på vår husbåt med familj och 
vänner.

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


