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Som nyinflyttad har du fått tidningen 
med posten, dina adressuppgifter har vi 
hämtat från SPAR. Vill du veta hur vi 
hanterar dina personuppgifter hittar du 
denna information i vår integritetspolicy 
som finns på  
www.storstadspress.se/dataskydd

Här finns Falu kommun

Egnellska huset är återuppbyggt efter två bränder 
2007 och 2008. Efter branden 2008 fanns endast 
delar av den karaktäristiska fasaden kvar. Idag har 
närmare 230 kommunanställda sin arbetsplats i den 
moderna och energisnåla byggnaden.

Falu kommuns kontaktcenter svarar på frågor, 
ger mer information, lotsar på webben och hjälper 
till med blanketter och så vidare. Knivigare frågor 
skickas vidare till olika handläggare.

Kontakt – Falu kommun
Kontaktcenter: tfn 023-830 00

Besöksadress:  
Egnellska huset, Myntgatan 45

Öppet: Måndag-fredag kl 8-17  
(juni-augusti kl 8-16.30)

Postadress: Falu kommun, 791 83 Falun

Falu kommun har ett flertal kontor och förvaltningar. De finns framförallt i de 
centrala delarna av Falun. Falu kommuns kontaktcenter finns i Egnellska huset 
vid Hälsingtorget.

Det händer mycket i Falu kommun. 
Följ med i nyhetsflödet på falun.se, 
Facebook, Instagram, Twitter och vår 
podd. Länkar och adresser hittar du på 
falun.se, längst ner på förstasidan.

Som Falubo får du även informa-
tion om sådant som händer direkt hem 

i brevlådan via Vårt Falun, kommunt-
idningen som kommer ut fyra gånger 
om året. Tidningen räknas som sam-
hällsinformation och delas ut till alla 
hushåll, även till dig som tackat nej till 
reklam. 

Håll dig uppdaterad!

Förvaltningar, kontor och bibliotek
Rådhuset, Stora torget: 
Här finns delar av ledningsförvaltningen (kom-
munikationskontoret och stadskansliet) med 
exempelvis kommundirektör, jurister, nämn-
dadministratörer, budget- och skuldrådgivare, 
kommunalråd och oppositionsråd.

Stadshuset, Stora torget: 
Här finns omvårdnadsförvaltningen, socialför-
valtningen samt delar av serviceförvaltningen 
(kostenheten). Både omvårdnadsförvaltningen 
och socialförvaltningen har egna receptioner.

Annexet, Slaggatan 4: 
I närhet av stadshuset finns barn- och utbild-
ningsnämnden och delar av ledningskontoret 
(ekonomikontoret och personalkontoret).

Kulturhuset tio14, Myntgatan 10:
Här finns kultur och fritidsförvaltningen,  
kulturskolan mm.

Vägledningscentrum,  
Kristinegatan 28:
Här finns arbetsmarknads- och integrations-
förvaltningen.

Egnellska huset, Myntgatan 45:
Här finns miljö- och samhällsbyggnadsförvalt-
ningen och delar av serviceförvaltningen (kom-
munfastigheter).

Falu stadsbibliotek
Falu stadsbibliotek ligger centralt i Falun med 
ingång från Fisktorget. Här hittar du också 
ett café, dagstidningar och galleri Hörnan. 
Öppettider, mån-tor: 08.00-19.00, fre: 08.00-
18.00, lör: 10.00-15.00. Bibliotek finns även 
i Bjursås, Vika, Svärdsjö och Näs (Hosjö).  
Mer information om biblioteken hittar du på 
https://bibliotek.falun.se/

Välkommen till Falu kommuns kontakt-
center med dina frågor. Kontaktcenter 
har sin reception i Egnellska huset.

Egnellska huset 
återuppbygg-

des 2008 efter 
två bränder.
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Du har flyttat till en mellanstor stad med ett bra utbud på en 
massa saker. Vad sägs om cykling, skidåkning och friluftsliv 
(plus en massa, massa mer grejer) uppe på Lugnet, i Källviken, 
Bjursås eller någon annanstans i vår stadsnära natur? I Falun 
finns det ett stort utbud av underhållning med både musik, 
teater och andra kulturformer. Självklart finns det restauranger 
och pubar som håller bra klass, och butiker finns det också gott 
om.

Falun är känt för att det är ett världsarv med gruva, bergs-
mansgårdar och två fina trästadsdelar som minner om svunna 
tider. Falun har samtidigt en levande landsbygd där både före-
tagande och aktiviteter blomstrar. Det spelar inte så stor roll 

om du är gammal, ung eller mitt emellan – det finns nåt här i 
Falun för alla.

Falu kommun vill att du som flyttat hit ska känna dig väl-
kommen. Ibland kan det kännas lite konstigt att flytta till en ny 
plats, det kan finnas frågor om både högt och lågt. Vilken fot-
bollsförening ska jag sätta dottern i? Var träffar jag andra som 
också håller på och tränar svenska? Var finns det lediga tomter 
där jag kan bygga mitt drömhus? Vilka badplatser har varmast 
vatten och hur kan jag egentligen komma i kontakt med andra 
bordshockeyspelare? 

Om du har såna här frågor (eller andra) kan du vända dig 
till kommunen och deras inflyttarlots, alltså mig. Mitt uppdrag 

är att göra mitt allra yttersta för att hjälpa dig som nyinflyttad 
att få dina frågor besvarade. Jag kan inte allt själv, men jag har 
ganska stor aning om vart jag kan hänvisa dig så du kan få hjälp 
med det du behöver. 

Du når mig allra enklast om du hör av dig till Kontaktcen-
ter på telefon 023-83 000 eller kontaktcenter@falun.se. 
Vi hörs!

Vänliga hälsningar,
Fredrik Timeus
Inflyttarlots, Falu kommun

Eftersom du är ny här i kommunen tänkte jag passa på att berätta lite om 
Falun så du vet vad du har gett dig in på nu när du har flyttat hit.

Tänk vad roligt att du äntligen är här

Hej och 
välkommen 
till Falun!

Fredrik Timeus är  
Falu kommuns inflyttarlots. 

Hör gärna av dig till honom!
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Falun har många 
aktiva föreningar 
– bli medlem du också

Bygdegårdsföreningar/
Folkets hus
Andersbo-Sågsbo Bystugefören
Aspeboda Bygdegårdsförening
Bjursås Fornminnes- och 
Hembygdsförening
Folkets Hus Grycksbo
Folkets Hus Sundborn
Gopa Bystugeförening
Grycksbo Intr. & Bygdegför
Hedenborg Svärdsjö ek. förening
Hosjöholmens Byggnadsfören-
ing UPA
Korså Bygdeförening
Lamborns Byförening
Lingheds Bystugeförening
Lumshedens 
Bygdegårdsförening
Lumshedens Hembygdsfören-
ing
Lustebo Bystugeförening
Rogs Bystugeförening
Smedsbo Bystugeförening
Strands Bystugeförening
Svärdsjö Byggnadsförening upa
Tofta Bygdeförening
Vika Bygdegårdsförening
Vika-Hosjö Hembygdsfören-
ing
Vintjärn Folkets Hus
Österå Byalag

Hembygdsföreningar
Sågmyra Hbf
Östanfors stadsdelförening
Svärdsjö Hnb
Lumshedens hbf
Aspeboda hbf
Grycksbo Gille
Sundborns hbf

Idrott
Aikido Dojo Falun
Aspeboda Ridklubb
Aspeboda SK
Bjursås IK
Bjursås OK
Bjursås Ridklubb
Bjursåsskolans IF
Bowlingklubben Lugnet
Breddens IF
Britsarvsskolans Skol IF
Bågskytteklubben Enviken
Båt- o Vattensk. klubb Delfin
Dala Active Skaters SK
Dala BJJ Klubb
Dala Drakarnas Choy Li Fut 
Sällskap
Dalarnas Distansryttarförening
Dalregementets IF
Danholns idrottsförening
Envikens IF
Envikens Skytteklubb

Falu Atletklubb
Falu Badmintonklubb
Falu Basket
Falu BK Stöten
Falu Bordtennisklubb
Falu Bowlingklubb
Falu BS Bandysällskap
Falu BS Fotboll
Falu Bågskytteklubb Koppar-
pilen
Falu Curling Club
Falu Cykelförening
Falu Cykelklubb
Falu Dansklubb
Falu Freeride Klubb
Falu Frisksportklubb
Falu Gymnastikklubb
Falu Handbollsklubb
Falu IK friidrott
Falu IK skidor
Falu Ishockeyförening
Falu Judoklubb
Falu Jujutsuklubb
Falu Kanotklubb
Falu Konståkningsklubb
Falu Kvinnliga Gym. förening
Falu Lokalförening av RTP
Falu Muay Thai Klubb
Falu Playbowlklubb
Falu Radioflygklubb
Falu Ridklubb
Falu Ryttarsällskap
Falu Shotokan Karateklubb
Falu Simsällskap
Falu Skyttegille
Falu Sport o Pistolsk. klubb
Falu Tennisklubb
Falun-Borlänge Golfklubb
Friskis & Svettis Falun
Föreningen Falu Boule
Föreningen RG:s Dance Team
Föreningen Team Dansa
GF Gymnos
Grycksbo Atletklubb
Grycksbo IF Bollklubb
Grycksbo IF Orienterings-
klubb
Grycksbo IF, Idrottsallians
Gymmix Aktiv
Holmens IF
Hosjöskolans IF
Hälsinggårdens AIK
Hälsinggårdens Skol IF
IBF Falun
IBF Falun Ungdom
IF Alpina Skidgymnasiet Falun
IFK Falun Alpin
Karlsbyhedens IK
KFUM Falun
Korpen Falun Motionsidrotts-
förening
Korsnäs IF Fotboll
Korsnäs IF Orientering

Korsnäs IF Skidklubb
Liljans SK
Lingheds IF
Lumshedens IF
Lumshedens Skoterklubb
Måndagsklubben Crossfit Falun
OK Kåre
Playbowlklubben Falun
Racerbåtklubben Ruskprickarna
Runns Segelsällskap
Ryssjö Slädhundklubb
Sak Yant Muay Thai
Samuelsdals Golfklubb
Samuelsdals IF
Slätta SK
Slätta Squashklubb
SMK Dala Falun
Strands Gymnastikförening
Sundborns GoIF
Svedens Ponnyklubb
Svärdsjö IF Boule
Svärdsjö IF Fotboll
Svärdsjö Ridklubb
Svärdsjö Skol IF
Sågmyra Skidklubb
Sågmyraskolans IF
Tofta Gymnastikförening
Vika Skol IF
Österbygdens Isbaneförening
Österbygdens Isbaneförening

Intresseföreningar
Svärdsjö Intresseförening
Vika Intresseförening
Svartnäs Intresseförening
Vintjärns intresseförening

Konst/konsthantverk
Falu amatörbokbindare
Dalarnas konstförening
Föreningen Falu vävstuga
Bjursås Gille
Föreningen Vävstugan Heden
Bjursås Vävstuga
Vika vävstugsförening
Galleri Se konst
Konstföreningen Kopparsticket
Falu hemslöjdsförening
Svärdsjö Hembygdsförening

Kultur
En för alla och alla för en

Motor
Coppermine Cruisers
Dalarnas Bilkår
The Twin Club

Musik
Bjursås Dragspelsklubb
Falu Blåsorkester
Falu Dragspelsgille
Falu Miner Chords

Falu kommun har ett rikt föreningsliv. I en förening kan du som medlem, 
under demokratiska former, utveckla ett intresse tillsammans med andra. 

Falu Folkmusik och dans
Falu Jazzklubb / Ung Jazz
Spelrum
Ockön som helst
Svärdsjö-Envikens ork. Fören-
ing
Juniper Bay gospel
Falu spelmanslag
Dalarnas orkesterförening
Falu kammarkör
Föreningen musikant
Falu Ungdom blåsorkester
Falu fredskör
Falu kvartettsångare
Aspeboda spelmanslag
Popkollo Falun

Nykterhetsförening
IOGT-NTO Bjursås 643
IOGT-NTO Falun 92
IOGT-NTO Sågmyra 154 
Enighet
IOGT-NTO Sågmyra Jf W 43
UNF 89 Falun

Religiös förening
Centrumkyrkan Falun
Equmenia Falun
Lugnetkyrkans Ungdom
Nybrokyrkans församling i 
Falun

Scoutkårer
Järlindens Scoutkår
Vika Scoutkår

Teater och dans
Kråkan Kultur &Teater
Falu Dramatiska teater
Riksteatern Falun
Nisserska Teatern
Enviken Kultur & Teater

Övriga föreningar
DHR Faluavdelningen
Falu Brukshundklubb
Falu Hundsällskap
Falu FN-förening
Falubygdens Jaktskytteklubb

Falun Islamiska Center
Falu Fotoklubb
Falu Radioklubb
Fredsbaskrarna Dalarna
Friluftsfrämjandet i Falun
Friluftsfrämjandet i Svärdsjö
För. för Önsbacksdammens 
bevarande
Föreningen Varpgården
Hjärt-Lung Föreningen Falun
Humanistiska föreningen
Hökvikens koloniförening
Internationella Kvinnofören-
ingen
Jägarnas Riksförbund
Korsnäsbygdens historiska fors-
kargrupp
Kulturföreningen Bergstenska
Kurdiska Unionen
Let´s do it now
Najaderna
Somalisk Kulturförening Wa-
dajir
Unga Örna Dala Afghan

Det kan handla om idrott, kultur, umgänge, språk, friluftsliv eller nästan vad som helst.
Många av kommunens föreningar tar också ett stort ansvar för att barn och ungdomar ska ha en aktiv 
och meningsfull fritid.
Här följer de föreningar som finns registrerade hos Falu kommun:

Falun har ett aktivt föreningsliv. Du kan 
bland annat ro en gammal kyrkbåt.
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Från början var tanken att Breddens IF skulle va-
ra en fotbollsförening, där ingen toppning skulle 
få förekomma, utan där alla skulle tilldelas lika 
mycket speltid oavsett kunskap.

Men när grundarna diskuterade vidare 
kom man i stället fram till att föreningen skul-
le hålla på med organiserad spontanidrott och 
vara på plats i Faluns olika stadsdelar.

– Grundtanken är att få barn och ungdo-
mar att röra på sig, oavsett hur de vill aktivera 
sig. Framförallt har det blivit så att vi främst 
riktar in oss på dem som inte har råd att träna 
i traditionella föreningar eller idrotter, säger 
Drago Vuckovac.

Från början hade föreningen en ambition 
att skaffa sig en mindre och igenkännande 
lastbil, typ glassbilen och dess läte, för att åka 
omkring med i Faluns olika områden.

Men så blev det inte, även om visionen/
drömmen lever kvar med bilen. 

Istället har föreningen valt att rikta in sin 
verksamhet mot två bostadsområden.

– Vi har valt att rikta in oss på Nedre Nor-
slund och Järnet som är två områden där det 
finns människor med en mängd olika natio-
naliteter. Något som skapar utmaningar, men 
där vi också ser att vi behövs och gör stor nyt-
ta, säger Drago Vuckovac.

Redan från början har man haft ett stort 
stöd för sin verksamhet från Dalarnas idrotts-
förbund och det kommunala bostadsbolaget 
Kopparstaden.

– Utan deras stöd hade det blivit svårt att 
driva den här sortens verksamhet. Det mesta 

av pengarna vi får in lägger vi på att köpa in 
material. När vi åker ut har vi en trunk med 
oss med olika saker, som fotbollar, speedmin-
ton-racketar, hopprep, brännbollsset, krocket, 
kubb och mycket mer. Det brukar vara fullt 
ös under de två timmar vi är på plats, säger 
Drago Vuckovac.

Breddens IF brukar hålla igång under peri-
oden april-oktober med sin verksamhet, men 
nu är tanken att man även ska köra på under 
vintern 2019.

– Ja, det blir skidor och skridskoåkning i 
Nedre Norslund, Vi drar skidspår och bygger  
upp en minirink på 10x20 meter är tanken, 
säger Drago Vuckovac.

2015 fick Breddens IF ta emot Falu kom-
muns mångfaldsstipendium på 5 000 kronor 
med följande motivering: Breddens IF idkar 
spontanidrott och utgår från lek och lust i 
sin verksamhet. Under maj-september tar 
ledarna med sig en stor väska med bollar 
och andra idrottsredskap och åker ut till bo-
stadsområdena. Föreningen jobbar aktivt för 
att söka upp och möta en bred och många 
gånger utsatt målgrupp i olika åldrar, där 
den befinner sig. Genom ideella insatser och 
stort engagemang bidrar de till att stärka 
mångfaldsarbetet och främja jämlikheten. 
Föreningen bidrar också till framtidens led-
arskap genom att engagera äldre ungdomar 
som ledare.

– Det kändes givetvis stort för oss att få ett 
sådant pris, och pengarna investerade vi i vår 
verksamhet, säger Drago Vuckovac.

Breddens IF arbetar med spontanidrott

Rannely Walve och Linnea Fransson är två 
av ledarna i Breddens IF, som finns varje 
onsdag i bostadsområdet Nedre Norslund.

Breddens IF grundades 2011 och har sedan starten på ett mycket framgångs-
rikt sätt organiserat spontanidrott för unga ute i bostadsområdena Järnet och 
Nedre Norslund.
– Vi utgår hela tiden från lek och lust i vår verksamhet. Alla är välkomna att 
vara med, stor som liten, säger grundaren Drago Vuckovac.

Drago Vuckovac 
är grundaren av 

Breddens IF
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– Några dramatiska förändringar kommer det 
inte att bli med en gång, men det är klart att 
en ny konstellation har nya idéer och mål som 
man vill förverkliga, säger kommunalrådet 
Joakim Storck (C).

Efter valet rådde det länge ovisshet kring 
hur det fortsatta styret av Falu kommun skulle 
se ut, men några dagar in i oktober 2018 med-
delade Falualliansen att de kommer att styra 
Falun den kommande mandatperioden.

Falualliansen har tillsammans 30 av 61 
mandat, vilket inte räcker till egen majoritet. 
Men genom valteknisk samverkan med Vän-
sterpartiet har alliansen säkrat majoriteten i 
nämnder och styrelser.

I Falualliansen är Moderaterna det största 
partiet, men trots det var det Centerpartiets 
Joakim Storck (C), som fick förtroendet att 
axla rollen som kommunstyrelsens ordföran-
de.

– Det är med stor ödmjukhet som jag 
kommer att axla det här mandatet jag har fått 
av mina allianskamrater, säger Joakim Storck, 
som också var kommunalråd under den förra 
mandatperioden men då i rödgrönt samarbete 

med Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
– Vi inom Falualliansen kände att vi till-

sammans kan stå för något nytt, ta tag i an-
gelägna frågor och få in en ny inriktning på 
politiken. Skolan och hållbarhetsfrågor kom-
mer att prioriteras, men vi måste göra något 
åt trafiken i stan också, säger Joakim Storck.

Personalfrågor ska prioriteras
Men kommunalrådet framhåller också att per-
sonalfrågor är något som kommer att priorite-
ras av det nya styret.

– Personalen ska känna att Falu kommun 
är en bra arbetsgivare och på oss ledande po-
litiker ligger det ett stort ansvar att bidra till 
att den bilden blir uppfylld. Det handlar både 
om att behålla medarbetare och rekrytera nya, 
men också att se till att våra anställda känner 
sig sedda av sina chefer. Sjuktalen i en orga-
nisation är kopplat till ledarskapet, och det 
handlar ofta om att anställda inte upplever sig 
sedda av sina chefer. Jag vill bidra till att för-
ändra den bilden, säger Joakim Storck.

– Personalen är vår viktigaste resurs, och 
den inställningen ska vi politiskt ansvariga all-

tid ha och ta ansvar för. Det är något som jag 
själv alltid kommer att plocka upp i de poli-
tiska leden. Trivs man på jobbet, då gör man 
också ett bra jobb, fortsätter kommunalrådet.

Hur ser du på att bli förste kommunalråd och 
kommunstyrelsens ordförande?
– Spännande, roligt, krävande och en stor ut-
maning. Jag tar mig an det här uppdraget med 
stor ödmjukhet och ska se till att jag orkar att 
hantera uppgiften på bästa sätt.

Dahlberg också kommunalråd
Den andra kommunalrådsposten tas av Mo-
deraternas Mats Dahlberg, som också blir vice 
ordförande i kommunstyrelsen.

– Det känns så klart stort att få ta sig an 
det här uppdraget. Falun har alla resurser för 
att vara en fantastisk kommun, och det finns 
spännande saker att göra framöver. Men jag 
ser det främst som ett lagarbete, säger Mats 
Dahlberg.

Posten som oppositionsråd kommer att de-
las mellan Jonas Lennerthson (S) och Susanne 
Norberg (S), där den förstnämnde blir andre 
vice ordförande i kommunstyrelsen.

Falualliansen – Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna 
och Falupartiet – styr Falun den kommande mandatperioden.

Falualliansen styr Falun 
de fyra kommande åren

Så här ser mandatfördelningen i Falun 
ut efter valet 2018:
Moderaterna:  14 mandat
Centerpartiet:  9 mandat
Liberalerna:  3 mandat
Kristdemokraterna:  2 mandat
Falupartiet:  2 mandat

Socialdemokraterna;  17 mandat
Vänsterpartiet:  5 mandat
Miljöpartiet:  3 mandat

Sverigedemokraterna:  6 mandat

Den nyvalda kommunstyrelsen 
ser ut så här:
Presidium:
Ordförande: Joakim Storck (C)
1: a vice ordförande: Mats Dahlberg (M)
2: a vice ordförande: Jonas Lennerthson (S)
Övriga ledamöter: Patrik Liljeglöd (V), Jan 
Eric Fors (M), Veronica Zetterberg (M), 
Susanne Norberg (S), Lars-Göran Johans-
son (S), Roza Güclü Hedin (S), Mikael 
Pettersson (SD), Åsa Nilser (L), Camilla 
Andersson Sparring (C), Maj Ardesjö (MP), 
Sven-Olov Ytterholm (FAP), Katarina Gus-
tavsson (KD)
Kommunfullmäktiges presidium:
Ordförande: Håkan Hammar (M)
1:a vice ordförande: Maria Gehlin (FAP)
2:a vice ordförande: Anna Strindberg (S)

Mats Dahlberg (M) och  
Joakim Storck (C) är  

kommunalråd i Falun under 
den kommande mandat-

perioden, som styrs av  
Falualliansen.
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Språkcafé i stadsbiblioteket
– enkel och lättsam språkträning

Nu samarbetar biblioteket med AlphaCE, 
ett konsultföretag som bland annat erbjuder 
SFI-verksamhet. 

– Integration är viktigt från båda håll. Jag 
ser språkcaféet som en dörröppnare och en bro 
mellan människor. Vi vill nå alla, både de som 
är nyfikna på andra kulturer och de som vill trä-
na upp sin svenska. Här pratar vi bara svenska 
och lär känna folk på ett enkelt och roligt sätt. 
Min roll är att ta fram diskussionsfrågor och va-
ra länken mellan oss och biblioteket, som sköter 
det praktiska, säger Maria Jonsson, SFI-lärare 
från AlphaCE.

Maria Norberg är bibliotekarie på stadsbibli-
oteket och har tagit över ansvaret efter en kollega. 

– Våra lokaler upplåter vi gärna för verksam-
heter som denna. Vi är en naturlig mötesplats 
och välkomnar det här samarbetet. Jag öppnar 
upp och släpper in, fixar lite fika och annat 
praktiskt. Jag tror att detta kan bli en plattform 
för oss att jobba vidare med, säger hon.

Bestämda samtalsämnen
Drygt 20 personer sluter upp den här tisdagen. 
Somliga verkar redan hemtama, andra ser lite 
mer avvaktande ut. Maria Jonsson hälsar väl-
kommen och hänvisar deltagarna till de olika 
borden. Det är viktigt att det finns en svensk 

vid varje bord som driver samtalet framåt. 
– Slå er ner och ta gärna lite fika. Hoppas ni 

ska få en trevlig stund. Jag kommer att dela ut 
lappar med ämnen ni kan diskutera.

Runt ett av borden sitter tre kvinnor och två 
män, de har redan börjat tala om det komman-
de valet. De kommer från Syrien, Somalia, Iran 
och Sverige, men samtalet förs på svenska.

Ibland tar man till engelska, men man är 
snabbt tillbaka i svenskan. Margareta Carlsson 
lyssnar och bygger på deras meningar när det 
behövs. 

– Det är ett sätt för mig att bekräfta att jag 
uppfattat vad de har sagt. Det ska ju vara en 
dialog, det är viktig. Det är bra att Maria ger oss 
förslag på samtalsämnen. Jag lär mig en massa 
spännande saker – kulturskillnader, maträtter, 
andra seder och bruk. Det ger mig så mycket 
att gå hit.

Ett gäng diskuterar vad som är bra och inte 
bra med Falun.

– Det finns bra skolor här, säger en ung man 
som vill bli bilmekaniker.

– Naturen är fantastisk. Här finns så myck-
et bär och svamp som alla får plocka! säger en 
kvinna från Bulgarien.

– Det kan vara svårt att få tag på en läkare när 
man behöver det, konstaterar en man från Syrien.

Ökat självförtroende
Alla lyssnar aktivt, ge varandra talutrymme och 
vet att det är okej att säga fel. 

Stämningen är god och skratten många. Det 
viktiga är att man vågar prata, släppa sin inre 
kritiker och ge sig ut i samtalet. 

Sakta men säkert växer självförtroendet.

Ibrahim från Eritrea gillar att gå till Språkcaféet:
– Jag vill prata svenska med andra. Det är 

kul att träffa folk jag aldrig pratat med förut. 
Undersköterskan Marian håller med. – Jag 

utvecklar min svenska här. Jag kan slappna av 
och bara prata på. Jag tycker fler ska avsätta en 
timme och komma hit varje tisdag.

Varje tisdag - klockan 14.30 till 15.30 - är du som vill få en pratstund och få nya vänner, välkomna till Språkcaféet på 
andra våningen i stadsbiblioteket. I snart två år har biblioteket upplåtit lokaler för språkcafé-verksamhet med olika 
aktörer. 

SFI-läraren Maria Jonsson är 
länken mellan biblioteket och det 

samverkande konsultföretaget.

En timme går fort 
när man har roligt.  

– Jag lär mig nya ord 
varje gång, säger 

Ibrahim från  
Eritrea  

(i mitten).

Om du har hund har du kommit till rätt plats – runt om i Falu kommun finns miltals med fina 
promenadvägar och stigar för dig och din hund. Bland annat på Lugnetområdet. Kom bara ihåg 
att visa hänsyn och hålla din hund kopplad när du rör dig i naturreservatet.

I centrala Falun finns två hundrastgårdar, en vid Tisken och en i Kålgården. Här kan din 
hund springa lös och leka med kompisarna.

Vid Stångtjärnsbadet finns även en särskild hundbadplats. 

Falun för fyrbentaI Falun finns två 
hundrastgårdar.
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I arbetet för en hållbar utveckling i Falun är 
kommunen förstås den drivande parten, men 
beroende av många andra aktörer.

Falun har i nuläget tre strategiska program 
för hållbar utveckling: ett miljöprogram för den 
ekologiska dimensionen, ett folkhälsoprogram 
för den sociala dimensionen och ett tillväxtpro-
gram för den ekonomiska dimensionen. Pro-
grammen uppdateras med jämna mellanrum.

Avfallet i Falu kommun måste minska och 
Faluborna behöver konsumera mindre nypro-
ducerat för att gå mot ett mer hållbart Falun.

Nu ska krafttag tas mot avfallsberget, vilket 
bland annat innebär att Falu kommun tillsam-
mans med det kommunala energibolaget Falu 
Energi & Vatten AB bygger en kretsloppspark på 
Ingarvet.

– Det här har vi pratat om sedan 2013 och 
det förverkligar mycket av det som står i kom-

munens olika program, säger Richard Holm-
qvist (MP),  som suttit med i den politiska 
referensgruppen för satsningen på en kretslopp-
spark.

Bygger på aktiv mottagning
Skapandet av en kretsloppspark bygger på en 
aktiv, utökad mottagning av återbruk på Ingar-
vet, där inlämnade resurser – genom avtal med 
lokala, regionala och nationella aktörer – häm-
tas och säljs eller lämnas vidare till nästa led av 
aktörernas befintliga eller tillkommande lokaler.

På avfallsanläggningen på Ingarvet kommer 
en speciell mottagningsbyggnad att byggas, 
som blir det första som kunden möter. På plats 
kommer också speciella mottagningsinspiratö-
rer att finnas.

Den största skillnaden mot dagens återvin-
ningscentral är att kretsloppsparken gör det 

enklare för Faluborna att lämna sina saker för 
återbruk istället för att slänga dem på återvin-
ningen. Det aktiva mottagandet kommunice-
rar kretsloppstänket och sammantaget ska allt 
tillsammans leda till ett ökat återbruk, mer och 
bättre bistånd samt minskat avfall i Falun.

Falu kommun kommer att finansiera krets-
loppsparken med max 1,6 miljoner kronor 
årligen under minst fem år. I beslutet som 
kommunfullmäktige klubbade igenom står det 
också att avfallstaxan ska finansiera kretslopps-
parken med 1,4 miljoner kronor.

Mot en hållbar framtid 
– Kretsloppspark byggs 
på Ingarvet

Sedan många år tillbaka arbetar Falu kommun för en hållbar utveckling. Det 
betyder att vi strävar mot en utveckling som är ekonomiskt, socialt och ekolo-
giskt hållbar.
I satsningen på att få ett mer hållbart Falun har kommunen beslutat sig för att 
bygga en Kretsloppspark i nära anslutning till den stora återvinningscentralen 
på Ingarvet.

Så här kan den nya mottagningsbygg-
naden komma att se ut i den nya krets-
loppspark som ska byggas på Ingarvet.

Köp din el från Falun 

Falu Energi & Vatten är ditt lokala elhandels-  
bolag.  Elen produceras i Falun och kommer  
från skogen, vinden och vattnet. 

fev.se/elhandel

• Dina pengar stannar i Falun och åter- 
investeras.

• 100 % förnyelsebara energikällor som  
bidrar till en hållbar framtid.

• Alla elkostnader på samma faktura.
 
 
För att teckna elavtal ring 023-77 49 00 eller gå in på fev.se/elhandel

Här finns kraften runt knuten

Annons nyinflyttat_El.indd   1 2018-11-30   13:28:46

Foto: Shutterstock

www.fev.se/elhandel
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Välj själv hur mycket sopor det blir
Källsorteringen börjar i affären där du redan när 
du handlar kan påverka hur mycket sopor det 
ska bli hemma hos dig. 

Hushållssoporna
Komposterbart och brännbart sorteras var för sig 
• Komposterbart avfall (till exempel matrester, 
grönsaks- kött och fiskrester, kaffefilter) sorteras 
i papperspåse och läggs i behållaren för kom-
post. Papperspåsar får du utan extra kostnad, 
exempelvis kan de hämtas vid någon av kom-
munens återvinningscentraler.  
• Brännbart avfall (till exempel städartiklar, in-
timhygienartiklar, kuvert) sorteras i plastpåse 
och läggs i behållaren för brännbart avfall. 
Komposterbart avfall och brännbart avfall häm-

tas regelbundet av sopbilen. Hushållens kom-
post körs till en anläggning för att komposteras 
eller rötas. Den färdiga kompostjorden blandas 
ofta med torv eller andra material. Därefter kan 
den användas till odling och plantering. Det 
brännbara hushållsavfallet körs till en förbrän-
ningsanläggning. Energin som bildas vid för-
bränningen ger fjärrvärme och el.

Återvinningsstationen
Hemma sorterar du ut förpackningar av plast 
(både hårda och mjuka), metall, glas och papper 
samt returpapper som tidningar. Det lämnar du 
vid återvinningsstationen som ofta finns i din 
närhet på väg till jobbet eller skolan. Förpack-
ningar och returpapper materialåtervinns. 
Det är Förpacknings- och tidningsinsamlingen 

Källsortering 
– för naturens skull
Falun var en av de första kommunerna i landet som började med källsortering. 
Faluborna är duktiga på att sopsortera och närmare 99 procent av det som 
samlas in kan i dag återvinnas.

(FTI) som ansvarar för återvinningsstationerna 
och ser till att behållarna töms. Du når FTI på 
telefonnummer 0200-88 03 11.
 
Återvinningscentralen
Har du till exempel städat förrådet kan du gra-
tis lämna grovsopor, farligt avfall, elektroniskt 
avfall samt kläder och textilier till återvinnings-
centralerna i kommunen. De finns i Svärdsjö, 
Bjursås och Falun. Grovsopor tas om hand, 
material- och energiåtervinns.

Returbutiker
Har du möbler, kläder och andra saker som du 
inte längre vill ha kvar, men som är hela och 
rena? Lämna dem hellre till återanvändning hos 
någon av returbutikerna som finns i kommu-
nen. 

Mer information hittar du på 
dalaavfall.se/returbutiker

www.fev.se 

Vill du veta mer om källsortering? 
Besök www.fev.se

”Falu kommun har ansvar för hur det ser ut på återvinningssta-
tionerna.”
FALSKT. Ansvaret ligger på Förpacknings- och tidningsinsam-
lingen, FTI. Är din återvinningsstation skräpig när du besöker 
den, kontakta FTI på tfn 0200-88 03 11.

”Även om jag sorterar hemma hamnar alla sopor på samma 
ställe.”
FALSKT. Sopbilarna har två separata fack, ett för brännbart och 
ett för kompost. De två avfallssorterna är hela tiden skilda åt.

”Brännbara sopor används för att göra fjärrvärme.”
SANT. Men inte i Falun. Här gör vi fjärrvärme av flis, skogsråva-
ra och returträ. Faluns brännbara sopor skickas istället
till Borlänge där de eldas och blir till fjärrvärme för Borlängebor-
na.

”Jag kan lägga konservburkar i brännbart – allt brinner vid till-
räckligt hög temperatur.”
FALSKT. Metall ska lämnas till återvinningsstationen. Om metall 
läggs i brännbart orsakar den föroreningar och slagg som mås-
te deponeras.

Sant och falskt om återvinning i Falu kommun Så kan du minska avfallet
• Tänk efter innan du köper något!
• Kläder, möbler, prylar: Behöver du köpa 
nytt eller kan du köpa begagnat? Hur 
länge tänker du använda den nya tröjan? 
Hur länge kommer du att gilla den?
• Mat: Hinner du äta upp all mat du 
köper innan bäst före-datum? Kommer 
storpacken att gå åt eller hamnar hälften i 
soporna?
• Presenter: Kan du tänka dig att köpa en 
upplevelse istället för en sak, kanske en 
middag eller ett biobesök? Fler tips finns 
på www.fev.se

Återvinn  
med hjärtat  
Återvinningscentralerna i Falu kommun, finns  
så att du kan göra världen lite bättre.  
 
 

fev.se/återvinning

Falun Skyfallsvägen
Mån–tors 07.00–19.00
Fre 07.00–16.00
Lör 08.00–15.00
Sön 09.00–15.00

Bjursås Bakom OK/Q8
Tis, tors 12.00–19.00
Lör udda veckor
10.00–15.00

Svärdsjö Borgärdesvägen
Mån, ons 11.00–19.00
Lör jämna veckor
10.00–15.00

Under 2019 bygger vi en Kretsloppspark på  
Skyfallsvägen. Där tar vi hand om era bort- 
kastade saker och ger dem förlängt liv.  
Kanske får just dina saker betydelse för andra.

Välkommen att lämna grovavfall till oss; allt  
från soffor och cyklar till kemikalier och gamla 
kläder.

Annons nyinflyttatÅVC.indd   1 2018-11-30   13:29:05

www.fev.se/�tervinning


10

Lugnetgymnasiets fordons och transportprogram, inriktning ka-
rosseri och lackering vid Haraldsbo i Falun, har blivit utsedd som 
en av tio skolor i landet i Skolverkets försöksverksamhet med 
branschskolor.

– Vi är ett av landets bästa fordonsprogram och det här 
är ett kvitto på det. Det betyder oerhört mycket för oss och 

branschen att vi kan rekrytera elever från ett större område, 
säger Leif Isaksson, rektor för utbildningen på Lugnetgym-
nasiet.

En branschskola är ett nytt sätt att stärka tillgången till yr-
kesutbildad arbetskraft på gymnasial nivå. Branschskolorna till-
handahåller utbildningar där det lokalt inte finns ett tillräckligt 
stort elevunderlag, men där efterfrågan på arbetskraft är stor. 
Detta innebär bland annat att elever i andra kommuner kan få 
läsa vissa kurser i Falun. Det finns också ett särskilt statsbidrag 
kopplat till verksamheten med branschskolor. 

– Det har varit svårt att hitta elever samtidigt som det saknas 
välutbildad personal i fordonsbranschen. Stillastående bilar är ett 
problem som kostar mycket pengar, säger Leif Isaksson.

Estetprogrammet - En kreativ bas för vidare studier
På estetprogrammet på Lugnetgymnasiet kan man välja fem oli-
ka inriktningar, eller plocka olika delar från flera inriktningar. 

Det är musik, bild, media, dans och teater som erbjuds. Här får 
eleverna högskolebehörighet, samtidigt som de får utveckla sina 
kreativa sidor. Grundstenen i utbildningen är att lärarna själva är 
yrkesverksamma eller har varit det. 

– Våra elever växer som människor. De får utveckla sin kre-
ativitet, samtidigt som de får en bred utbildning som öppnar 
upp för många olika högskoleutbildningar, berättar rektor Leif 
Isaksson.

Det är cirka 180 elever totalt som går på Estetprogrammet i 
nuläget. Skolan samarbetar exempelvis mycket med Dalateatern 
och Film i Dalarna, och det är ofta gästföreläsare på plats som 
inspirerar eleverna. Eleverna Stephanie och Joachim är rörande 
överens om att de valde rätt utbildning.

– Att få komma hit och studera det man vill och känna att 
man hör hemma, säger Joachim.

– Kreativt tänkande, det har man verkligen med sig sedan, 
säger Stephanie.

I Falun finns en stor variation av 
gymnasieutbildningar på både kommunala och 
privata skolor. Visste du till exempel att flera 
kända idrottare gått idrottsgymnasium på Lugnet, 
att i Falun finns Sveriges enda branschskola för 
billackerare, eller att kockutbildningarna och -yrket 
har lyfts upp med hjälp av lokala företagare och 
politiker?

Kommunala gymnasieskolor
Yrkesprogram
Barn- och fritidsprogrammet, Kristinegymnasiet.
Bygg- och anläggningsprogrammet, Lugnetgymnasiet.
El- och energiprogrammet, Lugnetgymnasiet.
Fordons- och transportprogrammet, Lugnetgymnasiet.
Hantverksprogrammet, Kristinegymnasiet.
Hotell- och turismprogrammet, Kristinegymnasiet.
Restaurang- och livsmedelsprogrammet, Kristinegymnasiet.
Vård- och omsorgsprogrammet, Kristinegymnasiet.

Högskoleförberedande program
Ekonomiprogrammet, Kristinegymnasiet.
Estetiska programmet, Lugnetgymnasiet.
Humanistiska programmet, Kristinegymnasiet.
Naturvetenskapsprogrammet, Lugnetgymnasiet.
Samhällsvetenskapsprogrammet, Kristinegymnasiet.
Teknikprogrammet, Lugnetgymnasiet.

Idrottsutbildningar
Riksidrottsgymnasium (RIG).
Lokal idrottsutbildning (LIU).
Nationell idrottsutbildning (NIU).

Övriga program
Introduktionsprogrammet, Lugnet. 
Gymnasiesärskolan, Haraldsbo (tillhör Kristinegymnasiet).
Läs mer om kommunala gymnasieskolor på Falu kommuns 
webbplats: www.falun.se

Fristående gymnasieskolor
Musikkonservatoriet
Adress: Daljunkaregatan 11, 791 31 Falun
Webbplats: www.musikkonservatoriet.com

Falu Frigymnasium
Adress: Nybrogatan 20, 791 72 Falun
Webbplats: www.falufri.se

Praktiska Gymnasiet Falun
Adress: Soldatvägen 5, 791 40 Falun
Webbplats: www.praktiska.se/falun

Hagströmska Gymnasiet
Adress: Gruvgatan 2, 791 62 Falun
Webbplats: www.hagstromska.se

Drottning Blankas Gymnasium
Adress: Åsgatan 33, 791 71 Falun
Webbplats: www.drottningblanka.se/falun

FAKTA gymnasieutbildningar i Falun

Många bra och unika 

gymnasieutbildningar 

Det estetiska programmet på Lugnetgymnasiet är en professionell och 
eftertraktad spetsutbildning inom dans, musik, media och teater.
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Välkommen till Brunnsvik 
- Folkhögskola i Borlänge och Ludvika

Allmän kurs 
– kan ge dig behörighet till vidare  
studier på gymnasie- och högskolenivå

Humanistisk Behandlingspedagog-  
och Lärarassistent
– Yrkesutbildningar för dig som vill  
jobba med behandling och socialt väl-
färdsarbete, eller som assistent i skolan

Brunnsvik Creative Music 
– musikutbildningar för Band och  
Artister samt Musikpedagoger

Läs mer och anmäl dig till kommande kurser på www.brunnsvik.se
Brunnsviks Folkhögskola

Wallingatan 15, 784 34 Borlänge och Grangärdevägen 79, 771 92 Ludvika
Mail: info@brunnsvik.se   Tel: 0243-330100kulturhusettio14.se

falun.se/kulturskolan

Kulturskolan bubblar 
av kreativitet!
Spela � ol, gitarr, trombon eller något annat spännande 
instrument. Sjung i kör, dansa, spela teater eller skapa med 
konst eller slöjd. Här kan du som är ung i Falun hitta roliga 
aktiviteter och kurser.

Kulturskolan är med och gör Kulturhuset tio14 till en 
mötesplats för alla falubor. På våren arrangerar vi Kultur-
skolans dag med öppet hus och massa prova på-aktiviteter. 
Följ oss på facebook och håll utkik efter datum och program!

Läs mer och anmäl dig till Kulturskolan på: 
falun.se/kulturskolan

falun.se/kulturskolan

Åsgatan 27A, Falun  |  023-215 75
www.medborgarskolan.se

Välkommen!
Besök vår 

webbsida för fler 

kurser. Utbudet 

fylls på löpande.

EGEN IDÉ?
Kanske har du någon egen 
idé du gärna vill genomföra? 
Kanske har du kunskaper du 
skulle vilja dela med dig av? 
Hör av dig till oss redan idag!

GEMENSKAP
På många av våra aktiviteter 
kan du träffa och lära känna 
nya spännande människor 
som delar dina intressen.

VÄLKOMMEN TILL
MEDBORGARSKOLAN
I FALUN-BORLÄNGE!

KURSER, AKTIVITETER & KULTUR, ÅRET OM!

VAD VILL DU GÖRA?
Hos Medborgarskolan är det alltid full fart och massa aktivitet! 
Några av alla saker vi erbjuder eller kan hjälpa just dig med är:

  · Gå en kurs  · Starta en studiecirkel
  · Föreläsningar · Replokaler och spelningar
  · Utställningar · Konserter

Även den som är rädd 
vill göra sin röst hörd.

Stöd BRIS! Medlemskap 250 kr, eller gåva. Pg 90 15 04-1

www.falun.se/kulturskolan
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En kris, i den här betydelsen, är en allvarlig händelse som drabbar många 
människor och stora delar av samhället med omfattande konsekvenser.

Är du redo?
Ett elavbrott någon timme på sommaren klarar de flesta av oss utan problem, men 
vad händer om avbrottet istället inträffar en mörk vinternatt i 20-gradig kyla?

– Då försvinner värmen snabbt och tyvärr är det många som inte är förberedda 
på en sådan situation. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, re-
kommenderar nu att man som privatperson ska vara rustad för att klara en vecka 
utan exempelvis el och vatten, berättar Marcela.

Prioriteringar
Sveriges krishantering bygger på samverkan mellan statliga myndigheter, kommu-
ner, landsting, frivilligorganisationer, företag och enskilda.

Falu kommun har ett så kallat geografiskt områdesansvar. Det innebär att kom-
mun-organisationen ska samordna olika aktörer i den egna kommunen före, under 
och efter en kris.

– I en krissituation finns särskilt prioriterade verksamheter och grupper, till 
exempel våra vård- och omsorgsboenden. Är du frisk och stark behöver du själv ta 
ansvar för att du har en beredskap för dig och din familj, säger Tommy Albinsson, 
Falu kommuns beredskapssamordnare.

Lyssna på radio
Vid en allvarlig händelse eller kris vill många ha information om vad som hänt, 
när situationen väntas vara löst, vem som kan ge mer information och så vidare.

Problemet är att ett krisläge kan innebära att våra normala informationsvägar, 
som mobiltelefoner, webbplatser och sociala medier, inte längre fungerar.

För att kunna klara sin samordnarroll i ett krisläge har Falu kommun tillgång 
till kommunikationsradiosystemet Rakel, samma system som polis, ambulans

och räddningstjänst använder.
När det gäller att nå ut med information till allmänheten har Sveriges Radio 

P4 ett särskilt ansvar.
– Har det hänt något allvarligt, lyssna på radion och få senaste nytt, tipsar 

Tommy Albinsson.
I Falu kommun finns även ett trettiotal så kallade trygghetspunkter. De flesta 

ligger inne i skolor och i ett krisläge kan de öppnas för att närboende ska kunna få 
information, hämta vatten och värma sig.

– Men de ersätter inte din privata krisberedskap, dessa lokaler ska bara ses som 
ett komplement, säger Tommy Albinsson.

Klarar du en  
vecka utan vatten 
och el?
Frågan är inte om det sker en allvarlig händelse eller en kris, frå-
gan är när.
Det kan till exempel handla om en storm, en större olycka, ett 
längre elavbrott eller förorenat vatten.
– Som privatperson kan du inte räkna med att samhället fixar din 
vardag i ett krisläge. Här har vi alla ett stort eget ansvar, säger 
Marcela Dimander, Falu kommuns säkerhetschef.

• Fotogenlampa och bränsle,  
t ex lampolja eller fotogen
• Extra element eller värmare 
som exempelvis drivs med fo-
togen.
• Sovsäck, filtar och varma 
kläder
• Tändstickor
• Stearin- och värmeljus
• Ficklampa med extra batterier
• Dunkar att hämta vatten i
• Husapotek med det viktigaste
• Radio med vev eller solceller 
eller tillgång till bilradio

• Vevladdare till mobilen
• Hygienartiklar som fungerar ut-
an vatten, till exempel tvättlappar
• Campingkök och bränsle,  
exempelvis T-röd för spritkök
• Mat som klarar rumstempe-
ratur (ris, pasta, bulgur, nötter, 
choklad)
• Kontanter
• Papperslista med nummer till 
anhöriga, grannar, kommunen, 
räddningstjänsten, elleverantö-
ren och sjukvården.

Läs mer på dinsakerhet.se

Har du det här hemma?

Klarar du en vecka  
utan vatten och el?  

Alla bär ett stort ansvar 
om det sker en allvarlig 

händelse eller kris.
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– Det är enkelheten som är grundtanken. Det 
ska kännas välkomnande och tryggt att komma 
hit, säger Louise Marwig Nilsson, samordnare 
för verksamheten och chef för öppna förskolan.

I Elsborg riktar sig mödra- och barnhälso-
vården till dem som har listat sig för vårdcen-
tralerna Tisken och Norslund. I Britsarvet ska 
man vara listad på vårdcentralerna Britsarvet 
och Grycksbo. Öppna förskolan, socialrådgiva-
re och psykologer är verksamheter som är öpp-
na för alla som bor i Falu kommun.

Familjecentralen är en samverkan mellan 
Falu kommuns barn- och utbildningsförvalt-
ning samt socialförvaltningen och Landstinget 
Dalarna.

– Det som är centralt och unikt för en fa-
miljecentral är att olika huvudmän går ihop 
och samverkar under samma tak. Vårt gemen-
samma mål är det förebyggande arbetet, tidiga 
insatser och att vi ska vara en mötesplats där 
barnfamiljer ska kunna knyta kontakter och 
hitta vänner, fortsätter Carina Linder, som är 
avdelningschef och som har Landstinget som 
huvudman.

Familjecentralen i Elsborg slog upp sina 

portar i januari 2011 och verksamheten har 
varit välbesökt, inte minst tack vare de fina och 
välkomnande lokalerna. 

Elsborgs familjecentral
Sturegatan 30. Öppet varje vardag. 
Tel 023-868 04
• Barnavårdscentral
• Mödravårdscentral
• Socialrådgivare
• Barn- och mödrahälsovårds psykologer
• Öppen förskola. För att se grupper och öppet-
tider, läs mer på www.falun.se/oppnaforskolan 
eller på Facebook: Elsborg öppna förskola.

Britsarvets familjecentral
Norra Järnvägsgatan 18. Öppet varje vardag. 
Tel 023-874 69
• Barnavårdscentral
• Mödravårdscentral
• Socialrådgivare
• Barn- och mödrahälsovårds psykologer
• Öppen förskola. För att se grupper och  
öppettider, läs mer på 
www.falun.se/oppnaforskolan.

Familjecentralerna 
– ett hus för hela familjen

I Falun finns det numera två familjecentraler: I Elsborg och i Britsarvet.
Hit kommer blivande föräldrar till mödrahälsovården. När barnet är fött är det 
inte många steg över till barnhälsovården. Den som önskar stöd i sin föräldraroll 
kan prata med socialrådgivare eller psykolog. På samma våningsplan finns också 
öppna förskolan – en populär samlingsplats för barn och föräldrar. 

Öppna förskolan är en 
populär samlingsplats, 
inte minst för nyinflyttade.

www.norlandiaforskolor.se

Söker du förskoleplats?
Norlandia Förskolor driver tre förskolor i Falun med 
skidprofil. Vi erbjuder lekfulla lärmiljöer, en 
pedagogik i världsklass och vällagade måltider 
enligt vårt måltidskoncept Mat med Smak.

Nya upptäckter – varje dag

F-9-skola i Falun med tre profilområden:
Musik och kreativa uttryckssätt

Tematiskt arbete med verkstäder
Kristen värdegrund

Vi finns på Vasagatan 28.

info@friskolanmosaik.se www.friskolanmosaik.se

När du som förälder
behöver en annan

mamma eller pappa
att prata med.

Rädda Barnens
Föräldratelefon

020-786 786
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Välkommen till
CariAnna Restaurang

& Catering AB

Lunch    Konferens    Catering

”
Om oss
CariAnna är en lunchrestaurang i Falun som ligger i en 
skogsnära miljö. Vi har catering som specialitet.
CariAnnas cirka 200 lunchgäster kan alltid välja mellan 
kött, fisk eller vegetariskt.

Levande ljus, blommor, stort salladsbord och färskt bröd 
hör till. Många som väljer CariAnna för catering, konferens 
eller fest äter ofta lunch i de ljusa lokalerna med utsikt 
mot innergården, Tisken och terrängen bortom Lugnet.

Förutom den öppna matsalen har CariAnna också en 
avskiljd representationsmatsal. Catering kan bokas med 
eller utan serveringspersonal och porslin.

Välkommen in och att höra av dig till oss!

Lokalt och närproducerat när det går. Fisk 
från Siljan. Gärna kött, sallad och rotfrukter 
från trakten. Vi tummar inte på kvaliteten på 
varken lunch, middagar eller catering.

Det säger Anna Sehlberg som drivit  
CariAnna sedan 1987.

Catering
Vi fixar det mesta, vare sig du vill överlåta hela 
arrangemanget till oss eller t.ex. bara önskar hyra 
porslin eller personal.
Vi kör ut allt på plats!

Carianna Restaurang & Catering AB
Pelle Bergs Backe 3
791 19 Falun

Tel: 023-136 20
Mobil: 070-863 67 47
E-post: info@carianna.se www.carianna.se

Välkommen  
till oss!

Lunch serveras mellan 11-13.30
Vi erbjuder en varierad lunchmeny varje vecka med fokus på klassisk svensk husmanskost. 
Se matsedeln på hemsidan.
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Alltid mycket 
på gång i Falun
Falun är en riktig evenemangsstad, och det finns alltid en massa saker att göra och 
uppleva i kommunen. Året runt arrangeras det populära evenemang, både stora och 
små. Här har ni några smakprov.

Sabaton Open Air: Rockstad Falun. Sabaton, ett populärt svenskt power metal-band från Falun, 
bildades 1999. Bandets låtar är inspirerade av olika historiska krigsslag. Men bandet ligger också 
bakom den årligt återkommande musikfestivalen på Lugnet. I år kommer det hela att arrangeras 
den 14-17 augusti 2019. Falubandet är givetvis huvudnumret på rockfestivalen som också brukar 
locka till sig flera andra internationellt kända rockband inom genren.

För mer info: www.sabatonopenair.net

Bondens egen marknad. Bondens egen marknad i Falun hittar du på Stora torget – mitt i centrala 
Falun. Här kan du handla direkt av bönderna själva. Vad sägs om nyslungad honung, hjortkött, 
regnbåge, lammkött, ostar, marmelader, blommor, bröd, mjöl och mängder av nyskördade grön-
saker? Årets första marknad brukar arrangeras i mitten på augusti och den återkommer sedan varje 
lördag fram till slutet av september.

För mer info: http://marknader.bondensegen.com/marknad.

Å-festen. Så kallas Faluns stadsfest. Hel-
gen den 7-9 juni 2019 är det dags för 
årets upplaga av evenemanget, som har 
fri entré. Lövad dansbana med kulörta 
lyktor, cruising, gummibåtshäng, mik-
robryggerifestival, musik, artister, läsfres-
tival, barnaktiviteter och tivoli är bara 
några av punkterna i det digra program-
met. Meningen är att festen ska vara ett 
sommarevenemang för alla åldrar. Fisk-
torget med dess omgivningar är platsen 
för det hela. Å-festen arrangeras av Falu 
kommun i samarbete med en hel del an-
dra aktörer.

För mer info: www.falun.se
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DAK-marknaden. Dalarnas Automobil Klubb - D.A.K - bildades redan 1912 och är med det en 
av landets äldsta motorklubbar.  Varje år arrangerar klubben två stora marknader med anknytning 
till veteranfordon av olika slag. Utomhusmarknaden på Lugnet, första helgen i september, är en av 
Sveriges största motormarknader med drygt 700 säljare och över 20 000 besökare. Här kan man gå 
gata upp och gata ner och leta efter fynd tillsammans med andra motorintresserade. Vårmarknaden 
inne i sporthallen, första helgen i april, brukar även den vara fylld med nostalgiprylar för bil, mc 
och moped.

För mer info: www.d-a-k.se

IBF Falun. Svenska mästare i innebandy 2013, 2014, 2015 och 2017. Guld i Champions 
cup 2013, 2014, 2015 och 2017. Till alla guld kan också läggas ett silver 2018 och de tre 
bronsen från 2011, 2012 och 2016. I Falun finns Sveriges bästa innebandyförening! I laget 
vimlar det av världs- och landslagsstjärnor som skyttekungen Alexander Galante Carlström, 
Rasmus Enström, Johan Rehn, Emil Johansson, Johannes Larsson och Jonas Adriansson. 
Missa inte att följa lagets jakt på nytt SM-guld, eller damlagets jakt på en plats i högsta serien. 
Den egna hemmahallen heter JALAS® Arena och återfinns på Lugnet.

För mer info: www.ibffalun.com

International Street Market. Delikatesser och godsaker från hela världen har dukats upp 
i centrum i flera år nu. Nu är det klart att den internationella matmarknaden återvänder 
till Falun även 2019, 18-22 september närmare bestämt. Matmarknaden har blivit till ett 
populärt inslag och brukar locka över 50 000 besökare under de fem marknadsdagarna. In-
ternational Street market är ett prisbelönt evenemang från Groupe Gerard. Marknads för-
säljarna erbjuder mat, dryck och hantverk från 16 olika länder, däribland Italien, Frankrike, 
Grekland, Spanien, Thailand, USA, Tyskland och Storbritannien.

För mer info: www.centralastadsrum.se

Granny Goes Street. Ett kulturkalas för alla åldrar med fri entré. Det är precis vad Granny Goes 
Street är. Sedan 2013 hålls festivalen på parkeringen vid Kulturhuset tio14. Festivalen bjuder alltid 
på en massa bra musik - med både kända och lite mer okända artister - teater, konst och andra ro-
liga aktiviteter. 2019 arrangeras festivalen lördagen den 7 september. Festivalen arrangeras av Falu 
kommun, genom kultur- och fritidsförvaltningen, och ett antal olika samarbetspartners.

För mer info: www.grannygoesstreet.wordpress.com

Runn Winter Week. Består av ett antal skridskolopp och andra roliga aktiviteter för hela famil-
jen. Evenemanget arrangeras i mitten på februari varje år, 9-24 februari 2019.  Även världseliten 
kommer att finnas på plats för att köra tävlingar på Runn ingående i världscupen. Annars är det 
många mil skridskobanor som plogas varje år på Runns is, och tusentals åkare trivs med att åka på 
naturisen.  Sjön och isupplevelsen lockar därför numera långfärdsskridskoåkare från hela världen.

För mer info: www.runnwinterweek.se/start

Svenska skidspelen. Sedan 1959 är det Falun som arrangerar Svenska skidspelen. Tävlingarna ingår 
i världscupen, vilket bäddar för att hela världseliten i längd alltid finns på plats. Det är på VM-arenan 
Lugnet du får se Stina Nilsson, Charlotte Kalla, Ebba Andersson, Hanna Falk, Calle Halfvarsson, 
Oscar Svensson och de andra svenska stjärnorna kämpa om segern och jaga viktiga världscuppoäng. 
2019 avgörs Svenska skidspelen den 16-17 mars. Du vet väl också att Falun arrangerat skid-VM vid 
fyra tillfällen: 1954, 1974, 1993 och 2015. Den stora och årligt återkommande ungdomstävlingen 
Lilla Skidspelen arrangeras i år den 30-31 mars. Barnens skidspel för de yngsta körs den 9 mars.

För mer info: www.skidspelen.se

Falu Cruising. I slutet av juli, 24 juli 2019, arrangeras cruisingen med Coppermine Cruisers som 
arrangör. Cruisingen i Falun har växt till att bli en riktig klassiker i de här sammanhangen, och 
brukar locka tusentals bilar och täta publikled efter gatorna i centrum. Många besökare kommer 
säkert också för att se förarna bjuda på en och annan burn out. Bilarna som får delta i cruisingen är 
amerikanska bilar 1980 och äldre samt icke amerikanska bilar 1970 och äldre.

För mer info: www.copperminecruisers.se

Vill du se en show, gå på teater, lyssna på klassisk musik eller uppleva en konsert med 
din favoritartist? Vi lovar, utbudet i Falun är riktigt stort. Flera olika arrangörer ser till att 
Sveriges artistelit besöker Falun under sina turnéer. Dalasinfoniettan bjuder på flera klassiska 
konserter och Dalateatern ser till att ditt stora teaterintresse täcks upp på bästa sätt. Kristine-
hallen, Magasinet, Kulturhuset tio14 och Falun bowling & krog är ställena du ska hålla koll 
på. Det är där det händer!

För mer info: www.magasinetfalun.se, www.falun.se/kulturhuset-tio14, 
www.falunbowling.se, www.visitdalarna.se, www.dalateatern.se 
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I Falu kommun finns bland annat sexton na-
turreservat. Tolv är statliga, fyra är kommunala.

Genom att bilda naturreservat kan kommu-
nen säkerställa att marken inte exploateras och 
att medborgarna har nära till gröna områden. 
Dessutom skyddar man naturvärden för framti-
dens kommuninvånare.

– Det är ett jätteviktigt ansvar som Falu 
kommun har, säger biologen Pär Karlsson, Falu 
kommun. 

I ett naturreservat får du plocka bär och 
svamp precis som i annan natur. Allemansrät-
ten är grunden, däremot kan det finnas vissa 
begränsningar, till exempel att du inte får cykla 
i reservatet eller tälta mer än ett dygn.

Olika naturreservat har olika regler beroen-
de på vad det är man vill värna om – läs på 

informationsskyltarna vad som gäller. Här kan 
du också läsa om områdets naturvärden, till ex-
empel vilka växter och djur du kan stöta på. 

Badplatser, skidspår och skridskor
Falu kommun omfattar ett stort geografiskt 
område med skiftande natur, som gjort för 
vandring och utflykter. Här finns vida skogar 
och många sjöar, men också ett flertal iordning-
ställda badplatser och skidspår.

När bad- och båtsäsongen går över i vinter 
kan du åka långfärdsskridskor på många sjöar, 
till exempel på Runn där milslånga banor plo-
gas upp. Men innan du ger dig ut, kolla upp 
det aktuella isläget (till exempel på runn-is.net). 
Ta alltid det säkra före det osäkra. Och glöm 
inte hjälmen!

Gillar du att vara i naturen?

Falu kommun bjuder 
på många trevliga 
utflyktsmål
Du som bor i Falu kommun har aldrig långt till naturen. Här väntar massor av 
upplevelser för alla åldrar, året om. 

I naturreservaten finns 
informationsskyltar, 
markerade stigar och 
oftast iordningställda 
rast- och grillplatser. 
Du får plocka bär och 
svamp, precis som i 
annan natur.  

• Bjursås prästskog
• Gramsängs udde
• Granåsen
• Hyttnäs
• Kurbergsmyrarna
• Kårarvsgruvan

• Källmyrarna
• Lugnet
• Mossgräsberget
• Rottnebyskogen
• Runns norra öar
• Sanders gammelskog

• Stämshöjden
• Törnsbäcken
• Våckelberget
• Väsjön

Naturreservaten 

• Balungsstrand
• Bjursen
• Hedkarlssjön
• Höganäs
• Klockarnäs

• Källviken
• Liljans Herrgård
• Roxnäs 
• Sandlandet
• Stora Aspan

• Stora Vällan
• Stångtjärn
• Tansen
• Vikastrand
• Vitsand

• Årbosjön
• Österå

Aspeboda
• 1,5 km (elljus)
Bjursås, Sörskog
• 5 km (pulka)
• 1,5 och 4,5 och 5, 7, 13
och 18 km
Bjursås, Dössberget
• 3,2 km (elljus)
• 5,6 km

Enviken
• 3 km (elljus)
• 7 och 10 km
Norslund/Haraldsbo
• 4,6 km (elljus)
Hosjö, Pumpen
• 4,7 km (elljus)
• 8 och 11 km
Lugnet (spåravgift)
• 0,7 och 3,3 km (elljus)

• 5, 7, 10 och 15 km
Samuelsdal
• 2,5 km (elljus)
Stångtjärn
• 2 och 8 km (elljus)
• 6, 8 och 13 km
Sågmyra
• 2,7 och 4,5 km (elljus)
• 8 km

Förutom de allmänna friluftsbaden som kommunen har hand om finns det även många andra 
fina badsjöar runt om i kommunen. Läs mer på visitdalarna.se (Visit Dalarna)

Allmänna friluftsbad

Kommunägda skidspår
Sköts ofta i samarbete med lokala idrottsklubbar

Övriga spår i Falu kommun:
Bjursås Camping, Boda, Borgärdet (Svärdsjö), Danholnsskolan, Heden, Grycksbo, Karls-
byheden, Lensberget, Linghed, Lumsheden, Morbygden, Runn, Sundborn, Vika, Vintjärn 
och Vällan. För aktuella snöläget och mer information, se skidspar.se.

Äventyret 
väntar

falun.se/naturkartan

Ladda ned gratisappen Naturkartan!
Din guide till Faluns stigar, berg,

badplatser, fiskevatten, MTB-leder
och mycket annat.

Läs mer på falun.se eller ladda ner appen naturkartan.

www.falun.se/naturkartan
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Faluns industrihistoria har rötter från 700-talet. 
Under 1600-talet var staden med gruvan den 
viktigaste industriella arbetsplatsen i Sverige.

– Falu gruva var Sveriges modernaste och 
största arbetsplats på 1600-talet, och Falun var 
Sveriges näst största stad med 6000 invånare. 
Allt det senaste inom teknik och ingenjörs-
konst samlades här, säger Christina Staberg, 
som är samordnare för Världsarvet Falun.

De stora ekonomiska och politiska besluten 
i Sverige utgick från industrin i Falun. Koppar 
var så att säga rena guldet på den här tiden. 
Kopparmarknaden var het och eftertraktad i 
hela Europa. 

Det stora raset
Vid midsommartid år 1687 rasade stora delar 
av gruvan samman och det stora dagbrottet 

Stora Stöten bildades. Gruvdriften fortsatte 
trots raset, både under jord och i dagbrottet.  
Ända fram till år 1992 var gruvan i drift. 

Även om gruvarbetarna förde ett hårt och 
riskfyllt liv nere i gruvan var det ändå en po-
pulär arbetsplats som lockade många till Falun. 

– De som jobbade här togs om hand. Det 
fanns sjukvård, hjälp till änkor och ett utbyggt 
socialt system. Dessutom hade man tillgång till 
näringsriktig mat. Faktum är att en gruvarbeta-
re i Falun levde i genomsnitt längre än Sveriges 
övriga befolkning.

Världsarvet mer än bara gruvan
Förutom själva gruvan finns det spår av gruv-
driften på många ställen i Falun. 

– En av anledningarna till att Falun fick 
världsarvsstatus är att Falu Gruva har bidragit 

till att forma dagens svenska industrisamhälle. 
Utvecklingen från småskalig industri till full in-
dustriell produktion var unik och färgade av sig 
på en stor del av Europa, säger Christina Staberg.

Till världsarvet hör hela stadsdelar med flera 
hundra år gammal träbebyggelse där gruvarbe-
tare, hyttarbetare och handelsmän bodde. Även 
Stora Torget, Rådhuset, Bergslagskontoret, 
Kristine kyrka, Stora Kopparbergs kyrka och 
en rad andra byggnader finns bevarade från 
storhetstiden. 

Utanför centrala Falun finns bergsmansbyg-
den, det landskap där bergsmännen och deras 
familjer lät bygga ståtliga gårdar med vackra 
trädgårdar. Stabergs bergsmansgård är kan-
ske den mest kända som dessutom är öppen 
för besökare. Här finns en unik trädgård som 
restaurerats efter gamla kartor, vandringsleder, 
restaurang och café.

Turistmål med interaktivt museum
Gruvan och omgivningarna lockar varje år 

cirka 250 000 besökare. Anna Björkman är 
verksamhetschef för Falu Gruva som inne-
fattar besöksgruvan och ett antal unika gamla 
byggnader. För två år sedan invigdes det nya 
gruvmuseet som tar med besökaren på en resa i 
gruvans historia genom tid och rum. 

– Idag har vi skiftat från aktiv industri till 
turistindustri med ett av Dalarnas största be-
söksmål.

Att ta sig ner i gruvan och få en guidad 
visning är att ta sig tillbaka flera hundra år i 
tiden. 

Här finns mäktiga salar och vindlande gruv-
gångar på 67 meters djup. Det är inte svårt att 
föreställa sig vilket oerhört slit det har varit att 
arbeta här nere långt från dagsljuset.

– Falun är verkligen en Världsarvsstad även 
om vi inte har en ringmur som Visby. Om stä-
der har en själ så är gruvan och allt historiskt 
omkring den Faluns själ. Gruvan är djupt ro-
tad i människors medvetande här, säger Anna 
Björkman. 

Världsarvet Falun – en unik del av Sveriges historia
Kopparbrytningen lyfte hela samhället och gjorde Falun till en internationell 
stad. År 2001 fick Falun världsarvsstatus. Det innebär att ”Falun är en angelä-
genhet för hela mänskligheten.” 

Upplev Världsarvet Falun

Falu Gruva
Gå själv ner i gruvgångarna och se hur 
gruvarbetarna hade det. Eller besök mu-
seet där du interaktivt kan vandra runt i 
Falu Gruva och se och ta på olika saker.

Stadsvandring
Följ med på stadsvandring i de gamla 
välbevarade kvarteren i Elsborg, Östan-
fors och Gamla Herrgården. Kunniga och 
engagerade guider levandegör Världsar-
vet och trästadsdelarna och berättar om 
hur det var att leva i Falun under gruvans 
storhetstid. Sommartid erbjuds även gui-
dade cykelturer i bergsmansbygden. 

Vandringsleder
Vandringsleden ”Vattnets väg till Gruvan” 
erbjuder stadsnära vandring i kulturhis-
torisk miljö. Här går du i lättillgänglig ter-
räng på stigar och vägar längs Sveriges 
äldsta bevarade vattenleder till en gruva – 
Falu Gruva. Det är väl skyltat och kartor 
finns på tyska, engelska och svenska. 

Hur känns det egentligen att 
åka ner i gruvschaktet ståen-

de i en tunna? Den känslan 
förmedlar gruvmuseet bland 

annat. Här är det Falu gruvas 
verksamhetschef Anna  

Björkman som tar sig en tur.

Vattnets väg till gruvan Vattenhjulet i Creutz hjulhus.

Stora stöten

Utsatt för brott?
070-625 65 80 • info@mdalarna.boj.se

Vi lyssnar, ger stöd och råd!

Brottsofferjouren är en ideell organisation, 
religiöst och politiskt obunden. 

Kontakten med oss är kostnadsfri och  
sekretesskyddad.

Mellersta Dalarna

Bo bättre hos 
Masmästaren!

Lägenheter med personlig service – nära service

Masmästaren Fastigheter AB
023-70 46 40

www.masmastaren.se
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Kulturskolan
Kulturskolans möjligheter att nå alla barn i kommunen har ökat 
i och med flytten till Kulturhuset tio14. Här bedrivs verksam-
het med både hög kvalitet och med stor bredd. Utöver de av-
giftsbelagda kurserna som över tusen elever deltar i varje termin, 
finns gratis aktiviteter för de riktigt små med babysång, färg- och 
formlek och sagolek. Redan från tre år kan man börja dansa på 
Kulturskolan och man kan så småningom välja mellan olika sti-
lar som street, jazz och showdans. Många väljer undervisning i 
ett visst instrument och erbjuds då plats i någon av Kulturskolans 
orkestrar med mycket spelglädje och gemenskap. Musikalkursen 
över två terminer är också populär.

– Vi kan erbjuda Suzukirytmik från tre år och Suzuki-under-
visning i både cello och fiol från 4-5 år. För övriga instrument 
kan man anmäla intresse från den termin man börjar i årskurs 
två, säger Anne Pettersson, producent och informatör.

Kulturhuset tio14 
Kulturhuset tio14 byggs om i flera etapper, och hösten 2017 
kunde Kulturskolan flytta in i helt nyrenoverade lokaler anpas-
sade för skolans verksamhet. Visionen är ett lustfyllt och öppet 
kulturhus där människor i alla åldrar ska känna sig välkomna. 
Här finns idag allt från små grupprum till replokaler och en stor 
scen som är tillgängliga att hyra. Under 2019 fortsätter arbetet 
med att skapa ett komplett kulturhus. Nästa steg är bland annat 

en välkomnande entré och lokaler för dans, konserter och kultur-
möten i alla former. Längst ned i Kulturhuset tio14 finns Studio, 
en lokal för unga 13-25 år som vill arrangera själva, med stöd av 
de kreativa coacherna.

– Huset är en fantastisk mötesplats där olika kulturella verk-
samheter kan inspirera varandra och samarbeta. Det kan alla i 
kommunen att ha glädje av, säger Anne Pettersson.

 
Naturskola
Världsarvet är i fokus när Falu Naturskola förmedlar pedagogiska 
program och kunskap om hållbar utveckling. Minst fyra gånger 
under sin skoltid får Faluns elever delta i utomhuspedagogiska 
program på olika platser i världsarvet. Naturskolan arrangerar 
också fortbildning för pedagoger som uppmuntras att leka och 
lära med alla sinnen ihop med sina elever. I det kommunala kul-
turlandskapet på Dikarbacken bedriver Naturskolan en pedago-
gisk djurhållning med flera olika lantrasdjur. Du är välkommen 
att besöka djuren året runt och njuta av omgivningarna. Kultur-
landskapet är skyltat och fritt att ströva i med vissa begränsning-
ar. Varje år vid jultid, så firas djurens jul på Dikarbacken.

Fritidsgårdar
Vill du besöka en fritidsgård? I Falu kommun finns det flera att 
välja på!

Fritidsgårdarnas verksamhet riktar sig i första hand till dig 

som är 13-17 år. Men några av gårdarna har också verksamhet 
för 10-12-åringar vissa eftermiddagar.

På fritidsgården möter ungdomar andra ungdomar i en trygg 
miljö. Här är alla välkomna och här ska alla bli sedda. Ungdo-
marna ges alltid chansen att vara med och utforma fritidsgårdar-
nas verksamhet, som alltid utgår från besökarnas önskemål, idéer 
och intressen.

På fritidsgården kan ungdomarna också bland annat lyssna på 
musik, se på tv/film, spela spel, fika eller bara umgås.

 
NeNoCourt i Norslund
I bostadsområdet Nedre Norslund bor det människor med 
många olika nationaliteter. Satsningen på den nya näridrotts-
platsen NeNoCourt har skapat en gemenskap, där personer med 
olika bakgrund och från olika generationer, kan mötas och ha 
kul på ett enkelt sätt.

– NeNoCourt har blivit en populär samlingsplats för alla, 
även om det framförallt är barn och ungdomar som sparkar 
fotboll eller håller igång på annat sätt. Alla är noga med att 
stor som liten ska få vara med och spela, säger Sofia Torn-
berg, bovärdschef på det kommunala bostadsbolaget Koppar-
staden.

Förra sommaren byggdes också en basketplan och en boule-
bana i området. Nu har Kopparstaden fått en miljon kronor från 
staten att utveckla området ytterligare.

I Falu kommun har barn och unga goda möjligheter att delta i olika kulturaktiviteter. Kulturskolan har ett brett utbud inom musik, 
dans, konst, teater och slöjd med nyrenoverade lokaler i Kulturhuset tio14. Fritidsgårdarna och de kreativa coacherna tar fasta på 
det som ungdomarna själva är intresserade av och vill genomföra. 

Fritid och kultur på de ungas villkor 
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www.falup.se
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Säg Lugnet och de 
flesta replikerar 

säkerligen med 
att plocka fram 
minnen från de 
fyra skid-VM 
som Falun 
arrangerat, el-
ler att de varit 
uppe i högsta 

hopptornet och 
sett den vidun-

derliga utsikten.
Men nu är det 

inte bara skidor som 
ger Lugnet ett framträ-

dande namn i idrottskretsar.
Falun har nämligen de senaste 

åren växt stort som cykelstad, där Lugnet till stora delar blivit na-
vet för cykelsportens utveckling inom grenen mountainbike.

Allt fler upptäcker det stora utbudet av MTB-leder och den 
nybyggda XCO-banan (olympisk cross country) har sedan sin till-
komst lockat elitåkare från hela Sverige och utlandet att komma 
till Falun och Lugnet.

– Visionen är att Falun ska vara den ledande destinationen i 
Sverige för cyklister. Allt fler cyklister lockas till Lugnet, och vad vi 
kan erbjuda sprids från mun till mun bland cyklisterna själva. Det 
är den bästa marknadsföringen man kan få, säger Jonas Boström, 
anläggningsansvarig på Lugnet.

På Lugnet kan alla åka cykel. Gammal som ung, proffs som 
amatör, det finns banor med olika svårighetsgrad.

För att ta sig upp till starten för många av lederna tar man 
bergbanan upp med sin cykel.

– På sikt ska det bli ett cykelområde för hela familjen. Nästa 
steg att ta för oss gällande cyklingen är att bygga fler banor och 
områden för barn- och unga, som förväntar sig andra sorters ut-
maningar än vad vi äldre gör, säger Tomas Jons.

Att Falun är en cykelstad av stora mått visar sig också av att i 
stadsdelen Främby finns Sveriges enda inomhusvelodrom. Falun 
är också basen för flera av Sveriges främsta elitcyklister, inte minst 
Jenny Rissveds som vann OS-guld i MTB vid OS i Rio de Janeiro 
2016.

Givetvis en skidarena också
Men visst är Lugnet i högsta grad en skidarena, en plats för bra 
och tidig skidåkning.

Målet är att de ska kunna gå att åka skidor på Lugnet från den 
1 november varje år. De tidiga banorna skapas genom att sparad 
snö används.

– Den huvudsakliga målgruppen för den typen av skidåkning 
är tävlingsåkare och elitmotionärer som vill komma tidigt på snö. 
Vi erbjuder bra preparerade spår i en slinga inne på stadion, men 
tar också betalt för det. Satsningen ska finansiera sig själv, säger 
Tomas Jons.

Resten av året erbjuder Lugnet på bra preparerade konstsnöspår 
i den välkända terrängen som är både utmanande och krävande. 
Är det en VM-arena och hemvist för världscupen och Svenska 
skidspelen så är kravbilden hög gällande spårens struktur.

– Ska man börja åka skidor finns det nog mer lämpade spår 
i kommunen. Terrängen kräver en del av åkaren, om man inte 
håller sig inne på skidstadion. För att åka i Lugnets skidspår betalar 
man en spåravgift året runt, säger Tomas Jons.

Stor evenemangsarena
Lugnet är inte bara en arena för idrott, utan också en evenemangs-
arena. Flera av Faluns större evenemang under året arrangeras här.

På Lugnetområdet hittar du den stora sporthallen (med plats 
för fyra planer), skidstadion, backstadion, ishall, simhall, inneban-
dyarena, bandyplan, tennishall, friidrottshall, friidrottsarena, gym, 
hotell, högskola, gymnasieskola , sportlabb och mycket annat in-
om en liten radie.

– Det är det som också gör Falun och Lugnet så unikt. Här 
finns allt samlat på samma ställe. Jag vill också tillägga att det finns 
ett beslut om att bygga en ny simhall som ska stå klar om några 
år, och sedan får vi inte heller glömma bort att vi på Lugnet också 
har ett lättillgängligt naturreservat att röra sig i, säger Tomas Jons.

I Lugnetreservatet finns gott om utsiktsplatser, samlingsplatser, 
eldstäder och slogbodar efter vandringslederna. Många är nyligen 
nyrenoverade. Skyltningen har också nyligen gjorts om för att alla 
ska hitta lättare.

Här hittar du mer information om Lugnet: www.lugnet.se

Här hittar du mer information om cykelleder i Falun: 
www.visitdalarna.se/sv/bikingdalarna/

Här hittar du mer information om skidspår i Falun:  
www.skidspar.se/dalarna/falun/

Lugnet i Falun klassas sedan 
länge som en av norra Europas
mest kompletta anläggningar för 
träning, tävling och evenemang.
Under alla år som anläggningen 
funnits till har den framförallt  
varit förknippad med skidor.
-Men de senaste åren har  
Lugnet även växt till att bli ett av 
Sveriges bästa cykelområden.  
En utveckling vi är stolta över,  
säger fritidschefen  
Tomas Jons.

Inte bara skidor – Lugnet bjuder på 
mycket mer än så

De senaste åren har 
Lugnet växt till att bli 

till ett av Sveriges 
bästa cykelområden.



23

I Falu kommun finns det en målsättning 
att det ska kunna gå att åka skidor på 
Lugnet från den 1 november varje år. 
Sparad snö gör det möjligt.

w Omväxlande 18-hålsbana
w Golfkrog och golfshop
w Drivingrange – korthålsområde
w Bred klubbverksamhet
w Centralt läge mellan Falun Borlänge

UPPLEV DALSJÖ!

www.dalsjogolf.se  w  Telefon 0243 -22 00 80

Upptäck. Upplev. Utforska.

Storslagen natur. Smultronställen. Livet 
runt omkring oss. Hjälp till att bevara vår 
natur och miljö för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Naturskyddsföreningen 
eller stöd vårt arbete med en gåva. För privat-
personer finns flera olika stödformer och som 
företag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

*  E
kologisk salladsbädd

*

falun.se/

HANDLA RÄTT! 
MERA Lokalt & hållbart

Hitta butiker och erbjudanden
falun.se/handlarätt

www.falun.se
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I godsmagasinets gamla kontorsdel sitter nu ett 
antal mindre företag, som fotografer, filmare, 
tv-producenter, grafiker och redigerare. I maga-
sinsdelen finns en välutrustad film- och fotostu-
dio samt 1 250 kvadratmeter med råa tegelvä-
ggar och takhöjd på 10 meter med plats för en 
publik på 2 000 personer för konserter, event, 
utställningar och fester.

– Det här ska vara en öppen mötesplats och 
ett kreativt laboratorium för samtidskultur, gär-
na oborstat och oförutsägbart, säger Mats Om-
ne, en av initiativtagarna.

Den unika lokalen lockar även de stora artis-
terna, bland andra Håkan Hellström med band 
som blev väldigt förtjusta i lokalen och gärna 
vill komma tillbaka. 

Kulturhuset tio14
2014 köpte Falu kommun Falu Folkets hus i 
syfte att bygga ett nytt kulturhus med kultur-
skola, naturskola, replokaler och evenemangs-
lokaler. Kulturhuset är en mötesplats för barn, 
unga och vuxna. 

Genom en namntävling där alla Falubor 
gavs möjlighet att lämna förslag valdes namnet 
Kulturhuset tio14. Förslaget lämnades utifrån 
att Falu Folkets Hus haft adressen Myntgatan 

10-14, en passande tillfällighet var också att 
namngivningen av huset skedde månad tio år 
14, samma dag som huset firade 50 år.

– Kulturhuset tio14 ska vara en plats vi upple-
ver, utvecklas på och en plats där vi kan vara till-
sammans. En plats för oss att lyssna, se, betrakta, 
känna, smaka och dofta. Det ska vara inbjudande, 
öppet och vansinnigt roligt, säger Sara Hedström.

I samma hus finns också Dalateatern som 
sätter upp många av sina föreställningar här.

Kristinehallen
Lokalen har länge varit övnings- och konsert-
lokal för bland annat Dalasinfoniettan, för sin 
goda akustik. I Kristinehallen ordnas också an-
dra konserter, och här har Falu kommun och 
Landstinget Dalarna sina fullmäktigemöten. 
Lokalen renoveras just nu och kommer bland 
annat att få en uppdaterad entréhall.

Kulturen trivs i Falun
Som regionhuvudstad har Falun länge varit ett 
centrum för kultur, musik och konst. Här finns 
förutom ovan nämnda, bland annat basen för 
Dalarnas museum, Musik i Dalarna, Dalasin-
foniettan och flera andra scener för lokal musik 
och konst.

Kreativa centrum
Kulturhuset tio14 står nu nästan helt klart, i Folkets hus gamla lokaler 
vid Faluån. Huset har invändigt byggts om och är nu ett kreativt 
centrum. En liten bit därifrån, vid järnvägsstationen finns ett gammalt 
godsmagasin som återuppstått i form av en evenemangsarena. I den 
stora godshallen arrangeras utställningar, konserter och event. 

Det gamla godsmagasinet rymmer 
nu flera mindre företag och en stor 
evenemangsyta där du kan se artistupp-
trädanden och besöka mässor.

Magasinet 
bjuder 
på olika 
evenemang.

Det före detta Folkets hus i 
Falun har blivit ett kulturhus 

för alla åldrar. Här finns bland 
annat kulturskola, replokaler 

och evenemangslokaler.

Foto: Ulf Palm

Upptäck. Upplev. Utforska.

Storslagen natur. Smultronställen. Livet 
runt omkring oss. Hjälp till att bevara vår 
natur och miljö för framtida generationer.

Bli medlem i Svenska Naturskyddsföreningen 
eller stöd vårt arbete med en gåva. För privat-
personer finns flera olika stödformer och som 
företag kan ni bli Företagsfadder.

Läs mer på www.snf.se

*  E
kologisk salladsbädd

* En aktiv röst

Vårt mål är att skapa en opinion stark nog att långsiktigt förändra och förbättra 
människors villkor och att samtidigt ge stöd till dem som drabbas här och nu. På 
www.amnesty.se finns många möjligheter för dig att vara med och påverka och 
bli en aktiv röst för de mänskliga rättigheterna. 
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Ambitionen visar sig i en rad olika initiativ, men även i vardagen 
genomsyras verksamheten av en vilja att göra företagens liv lättare.

– Genom att träffas och ständigt ha en bra dialog med våra duk-
tiga företagare samlar vi på oss kunskap om vad som är viktigt att 
satsa på. Och vilka delar i vår verksamhet som behöver utvecklas. 
Den samlade kunskapen gör att vi kan förmedla kontakter inom 
ekonomiskt stöd, lokal- och markfrågor, mentorskap, samarbeten, 
EU-projekt, kompetensförsörjningsfrågor eller vad företagen nu 
behöver hjälp med. Vi ser även samarbeten med Borlänge som en 
naturlig del i arbetet, säger Linda Wallin.

Sprida kunskap
Arbetet med att förenkla och förbättra för företag betyder också att 
kommunen vill samla och erbjuda sin service så smidigt som möjligt. 

En av delarna i det arbetet är Falu kommuns företagslots – en 
tjänst där företagare vid ett och samma tillfälle får träffa kommu-
nens olika specialister på till exempel bygg- eller planärenden.

– Företagslotsen fungerar jättebra. Nästan alla gör tummen upp. 
Men bra kan alltid bli bättre, därför vidareutvecklar vi den ständigt, 
berättar Linda.

– Vi har höga ambitioner kring kompetensförsörjning och 
kommunen har intagit en roll som mäklare och nätverksbygga-
re mellan arbetslivets kompetensbehov och utbildningssystemets 
möjligheter. Vi satsar friskt på samarbeten internt i kommunen 
och externt med många samarbetsparter för att möta utmaning-
arna vi står inför, där en effektiv matchning är en enormt viktig 
tillväxtfaktor.

Satsar framåt
Näringslivskontoret jobbar internt och externt för att förbättra ser-
vicen till Faluns företag.

– Vi ska förenkla och spara tid för företag som vill utvecklas. 
Både i Falun och på vår landsbygd, konstaterar näringslivschef 
Linda Wallin.

Falun öppnar för företagare
– I vår roll ingår att öppna dörrar till nya affärer, effektiva nätverk och kommunens samlade resurser. Jag vill 
att företagen upplever kommunen och näringslivskontoret som en servicefunktion, säger Linda Wallin, Falu 
kommuns näringslivschef.

En av många aktiviteter 
för företagare är 
företagarfrukostar varje 
månad, näringslivschef 
Linda Wallin välkomnar alla 
företagare att delta.

Exempel på företagssatsningar, både enbart 
av näringslivskontoret och tillsammans med 
andra aktörer

• Inkubatorer för företag som vill utvecklas
• Kompetensförsörjningsinsatser genom Jobbmatch-

ning Falun. 
• Företagarfrukostar: Direktmöten med näringslivet 

där träffar nu sker i centrala Falun, Ingarvet och i 
flertalet av våra kommundelar. Varje plats har egna 
teman eftersom förutsättningarna är lite olika bero-
ende på var man bor i kommunen. Det anordnas 
också frukostar för nya företagare två gånger/år 
tillsammans med nyföretagarcentrum. Kommunen 
stöttar nyföretagarcentrum både ekonomiskt samt 
att Linda numera ingår i styrelsen.

• Faluns företagarvecka: Under veckan sker föreläs-
ningar, utställningar, företagarfrukostar, seminarier 
och andra aktiviteter i näringslivets tecken. Syftet 
är att visa hur viktiga näringslivsfrågorna är i Falun 
samt skapa ett ännu bättre företagsklimat. Under 
veckan finns flera möjligheter att marknadsföra sin 
egen verksamhet eller skapa nya och spännande 
kontakter/samarbeten. Kommunens politiker och 
tjänstemän gör också spännande företagsbesök 
under veckan. Detta är ett, för Sverige, rätt så unikt 
koncept som vi är stolta över att kunna erbjuda 
tillsammans med våra duktiga samarbetspartners 
fortsätter Linda.

• Nyheter från näringslivskontoret som skickas ut via 
e-brev, hemsida och Facebook

• Nya företagare: Näringslivskontoret, och andra 
aktörer, har i samarbete med

• Nyföretagarcentrum ett paket av tjänster och råd 
till den som har en affärsidé och vill starta eget 
företag.

• Mark och lokalfrågor
• Företagsbesök varje vecka: Näringslivschef, kom-

mundirektör och kommunalråd genomför, sedan 
2012, kontinuerliga företagsbesök varje vecka. Syf-
tet med dessa är att öka kunskapen och förståelsen 
för företagens villkor och förutsättningar. Kom-
munen får möjlighet att lyssna in synpunkter och 
idéer och får information om företaget och dess 
framtidsplaner. 

• Vill du ha ett besök? Mejla till näringslivskontoret, 
naringslivskontoret@falun.se

• Företagslotsen 
• Enklare och snabbare kontakter med kommunen
• Nätverk bland företag och offentliga aktörer
• Mentorskap för företagare
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Fakta integrationsarbete Falu kommun: 
Öppna ditt hem: Öppna ditt hem, aktivi-
tet som har varit ett projekt men som har 
permanentats, handlar om att införskaffa 
boende hos privata personer i Falun. 
Aktiviteten är både en boendelösning 
och en viktig integrationsåtgärd eftersom 
nyanlända får bo i områden där de annars 
inte skulle få bo. Projektet har dessutom 
breddats till att omfatta alla Falubor. Un-
der hela projektperioden (2 år) så har 49 
nya bostäder införskaffats genom projek-
tet och totalt har 104 nyanlända fått hjälp 
med bostad.

Kompetensmässa: Arrangeras av AIK 
i samarbete med näringslivskontoret, Ar-
betsförmedlingen och Högskolan Dalarna. 
Kompetensmässa arrangeras två gånger 
per år och tanken är att skapa en mötes-
plats mellan arbetsgivare och arbetssö-
kande i Falu kommun. Kometensmässan 
vänder sig till alla arbetssökande i Falun. 
Vid senaste kompetensmässan deltog ca 
20 arbetsgivare och ca 100 deltagare.

Jobbmatchning Falun: Jobbmatchning 
är en gemensam satsning av Falu kom-
mun och Arbetsförmedlingen där syftet är 

att snabbt, effektivt och träffsäkert matcha 
näringslivets kompetensförsörjningsbehov 
mot ledig kompetens. Jobbmatchning 
Falun gör företagsbesök, tar kravprofiler, 
gör urval, anordnar rekryteringsträffar och 
skapar mötesplatser i olika former för fö-
retag och arbetssökande.

Språkcaféer: 9 språkcaféer som drivs 
av organisationer från civil samhället.

”Att vara förälder i Sverige”: Aktivitet 
som har varit ett projekt men som perma-
nentats genom bla DUA-verksamheten. 
Det bedrivs i samarbete med Studiefräm-
jandet och Rädda barnen. Det anordnas 
studiecirklar som utgår från utarbetade 
materialet ”Älskade barn” som handlar 
om hur det är att vara förälder i Sverige. 
Målgruppen är nyanlända föräldrar. 

”Flyktingguide i Falun”: Pågående 
projekt som bedrivs i samarbete med 
Lugnetkyrkan, medel beviljades av håll-
barhetsråden i Falun i början av året och 
projektiden är 2 år. 27 nya flyktingguider 
har matchats hittills i år med flyktingar. 
Målgruppen är nyanlända som vill ha flyk-
tingguide.

Cykel- och simkurser: Simkurser i sam-
arbete med Kultur-och fritidsförvaltningen. 
Anordnas tre kurser per termin. Målgrup-
pen är nyanlända som inte kan simma. Cy-
kelkurser genomförs varje sommar i egen 
regi samt under hösten i samarbete med 
Högskolan Dalarnas tränarprogram.

Datorkurs: Grundläggande dataut-
bildningar för nyanlända, Det anordnas 
5-veckors kurser på olika språk där man 
får lära sig grundläggande datorkunskap.

Samhällsorientering: Samhällsori-
entering är en obligatorisk insats för alla 
nyanlända inom etableringen. Syftet är 
att underlätta de nyanländas etablering 
i arbets- och samhällslivet och ge en 
grundläggande förståelse för det svenska 
samhället. Omfattningen är minst 60 tim-
mar på modersmål eller ett annat språk 
som den nyanlände behärskar väl. Det 
anordnas grupper året om.

DUA Delegationen unga och nyan-
lända till arbete – intropaket: Ett kurs-
paket med tidiga insatser för nyanlända 
där de får mer kunskap om arbetsmark-
nad och arbetslivet i Sverige, skola och 

studier, datorkunskap, grundläggande 
samhällsorientering och motivation att 
fortsätta utveckla sina kunskaper. 

Öppna förskolan: Öppna förskola och 
språkcafé för föräldralediga nyanlända 
mammor bedrivs i sammarbete med Els-
borgs familjecentral. Verksamheten pågår 
under hela året med kort sommaruppe-
håll. Onsdagar mellan 13.00-16.00 på 
Elsborgs familjecentral. 

KreaSana: En kurs i folkhälsa med 
språkträning genom rörelse, dans, röst 
och sång som driv av AIK. Pågår månda-
gar och onsdagar kl.13.30–15.00 i ABF:s 
lokaler på stigaregatan 7.

Naturbaserad arbetslivsinriktad akti-
vitet för personer i etableringsfas (ENA). 
Verksamheten riktar sig till män och 
kvinnor i etableringen som är i behov av 
praktisk och verklighetsanknutet stöd i sin 
språkutveckling. Bedrivs av landstinget 
men Integrationsenheten har varit en sam-
arbetspart. Målgruppen är nyanlända med 
större behov av stöd och som inte brukar 
klara av vanliga aktiviteter i etableringen 
som tex Sfi.

Öppna ditt hem började som ett medborgarför-
slag från några Falubor. Avsikten var att länka 
samman bostadslösa nyanlända med Falubor 
som har ett rum, ett hus eller lantställe eller nå-
got annat boende att hyra ut. Numer är Öppna 
ditt hem en del av kommunens ordinarie verk-
samhet och vänder sig till alla olika hyresgäster, 
allt från studenter och nyanlända till jobbinflyt-
tade nya Falubor.

– Hittills har över 100 personer har fått 
bostad genom Öppna ditt hem sedan starten 
2016. Det är fantastiskt. Utan Falubor som är 
villiga att öppna sina hem får kommunen det 
väldigt svårt att finna bostäder till alla. Vi är på 
håret att lyckas varje månad, säger Sofia Käll-
berg som är ansvarig för Öppna ditt hem.

Göran och Agneta blev nyfikna
Våren 2017 fick Håkan och Agneta Arvidsson 
upp ögonen för projektet och blev nyfikna. De 
har ett stort hus med en källarvåning med egen 
ingång och kände att de hade möjlighet att hjäl-
pa till. Idag hyr Maher Asaad från Syrien sitt 
boende hos dem.

– Vi är intresserade av hur det är i andra län-
der, och vi är också intresserade av politik. Vi 
har kunnat prata med Maher istället för att bara 
läsa i tidningarna. Att få ett kulturellt utbyte 
är en av orsakerna till att vi ville hyra ut, säger  
Håkan Arvidsson.

Sociala koder och konstintresse
Maher Assad flydde från Syrien och kom till 

Falun 2017 och har haft svårt att få ett eget 
hyreskontrakt på grund av bostadsbristen.

– Det första Maher sa till oss när han kom för 
att flytta in var ”Jag är jättenoga med städning!” 
och jag svarade honom ”Okej, men det är inte 
jag” sedan skrattade vi och det mesta har fallit 
naturligt sedan dess, säger Agneta Arvidsson. 

– När jag flyttade in hos Agneta och Hå-
kan handlade det inte bara om att lära mig mer 
svenska utan även hur man tar kontakt med 
människor och respekterar varandras liv. Det 
har varit en utmärkt erfarenhet att flytta in här 
och få lära känna den här kulturen och få träffa 
människor som upplevt Sverige genom sitt liv. 
Sen får jag hjälp av Agneta med svenskan och 
den kommer mer och mer, säger Maher Assad.

Så gör du om du vill hyra ut en bostad
• Du anmäler du dig på  

falun.se/oppnaditthem. 
• Det är gratis att annonsera om ledig bostad 

och den som söker bostad tar själv kontakt 
med dig. 

• Det är samma regler som gäller som vid all 
annan uthyrning och kontrakt tecknas direkt 
mellan dig och hyresvärd. 

• Du får hjälp med förslag och matchning av 
hyresgäst utifrån dina krav och önskemål, 
språkstödjare vid första kontakten, kontrakts-
skrivning och bostadsintroduktion.

• Har du frågor, hör av dig till oss på telefon-
nummer 023-83000 så berättar vi mer.

Håkan och Agneta är Mahers hyresvärdar 
- Succe för Öppna Ditt Hem
Genom att gå med i Öppna ditt hem har Maher någon stans att bo, Håkan och Agneta har fått nya vänner och Falu kommun har 
förmedlat ytterligare en vänskap och en bostad. Samtidigt ger vänskapen ringar på vattnet på många andra områden.

Hyresvärdarna Håkan och Agneta 
Arvidson, hyresgästen Maher  

Assad och Sofia Källström  
ansvarig för Öppna ditt hem.
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Kopparstaden är Faluns allmännyttiga bostadsbolag och ägs till 100 
procent av Falu kommun. Bolaget arbetar för att ha ett brett utbud 
av lägenheter vad gäller standard hyra och läge.

Alla lägenheter och lokaler är hyresrätter, vilket betyder att du 
varken behöver kontantinsats eller renoveringskunskaper – och all 
service ingår i hyran.

– I vår affärsplan för de kommande åren har vi satt upp tempot 
när det gäller bostadsbyggandet. Framöver planerar vi att bygga 70-
75 nya hyreslägenheter om året, säger Ingrid Forssell, Kopparsta-
dens projektledare för nybyggnation.

Näst i tur att färdigställas är Kvarteret Teatern mitt i stan med 
87 nya lägenheter. Annars är Surbrunnshagen i Övre Norslund det 
område i Falun där Kopparstaden framöver gör sin största satsning 
när det gäller nybyggnation. När området är helt utbyggt kommer 
350 lägenheter att ha skapats.

Vill du bygga ett eget hus, så erbjuder Falu kommun ett brett 
tomtutbud. Tomter finns i sjönära lägen, men även i etablerade bo-
stadsområden.

Men för att få köpa en kommunal tomt ska man stå i kommu-
nens tomtkö.

Mer information om lediga tomter och om hur man anmäler sig 
till tomtkön finns att hitta på kommunens hemsida, falun.se.

Lediga tomter finns bland annat i Lilla Källviken, tomter i 
etapp 4 har släppts till tomtkön, Herrhagsskogen, Bjursås, Svärdsjö, 
Sundborn, Galgberget och Övertänger.

Hyra eller 
bygga själv?
Söker du en hyreslägenhet i Falun, så är det i första hand 
till det kommunala bostadsbolaget Kopparstaden du 
vänder dig. Bolaget äger och förvaltar cirka  
6 000 lägenheter, 280 lokaler och 610 uthyrningsförråd.

Hyra eller bygga bostad?  
I Falun finns alla möjligheter

Var femte Falubo hyr lägenhet hos Kopparstaden.
Våra hyresgäster behöver varken oroa för bolåne-
räntor eller kylskåpspriser och kan ägna både tid 
och pengar åt annat!

www.kopparstaden.se

Du är väl registrerad
i vår bostadskö?

Välkommen till vackra Falun

www.falumoderaterna.se 

Vill du vara med och hjälpa 
oss att göra Falun till en 
ännu bättre kommun att 
bo i?

Vad roligt att just du har flyttat hit!
Bli medlem i Falumoderaterna. 
Kontakta Kent Svens,  
tel: 0702-32 17 57  
Epost: kent.svens@dalamoderaterna.se 

Kontakta oss på 
Falun@centerpartiet.se 

Välkommen till Falun
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– Det här är enkel teknik som privatpersoner själva kan köpa 
och ett komplement till det som man kan få de vanliga vägarna 
via exempelvis kommunen och landstinget, säger Bengt Tibb-
ling, ansvarig för fastighets-IT på Kopparstaden och fortsätter:

– Det är också billig teknik som lampstyrning från vanliga 
leverantörer och vi har gjort det så att folk ska kunna sätta upp 
det själva.

I lägenheten finns en mängd olika tekniska hjälpmedel som 
armband/klocka som automatiskt larmar när du ramlar och 
inte trycker av inom 20 sekunder. En kamera som du kan se 
vem som står utanför dörren i din läsplatta, innan du väljer 

att öppna dörren. Olika styrningar av 
belysning och lås via röst eller 

mobiltelefon, läsplatta. 
Spisvakt som lär sig 

det normala rö-
re l semönstret 

och stänger 
av eller lar-
mar om det 
bryts. Enkla 
och smarta 
te lefoner . 
Nattkame-
ra och oli-
ka sensorer 

som känner 
av rörelse och 

att det är låst, 
med mera. 
Visningslägenhe-

ten finns på trygghetsbo-

endet Smedjan i Falun, och är en del av satsningen Smartare 
Hem som är ett samarbete mellan Kopparstaden, Falu kom-
mun, Region Dalarna och LD-hjälpmedel. Är du intresserad 
att komma och titta i visningslägenheten så kontakta någon på 
Kopparstadens kundcenter.

Målet med Smartare Hem och visningslägenheten är att:
• Visa smarta produkter som finns för den boende att på 

egen hand kunna skapa ett tryggare och smartare boende. 
• Bidra till förbättrad hälsa bland äldre i Falun – med extra 

hänsyn taget till trygghet och personskador.
• Bidra till att efterfrågan av produkter ökar, och på det 

sättet påverka utbudet på marknaden.

Mer stöd och hjälp för dig 
Behöver du annan hjälp med exempelvis hemtjänst, leverans av 
matlådor, hjälp i hemmet, anhörigstöd eller plats på ett vård- 
och omsorgsboende så är det kommunens biståndshandläggare 
du ska kontakta. De gör sedan en prövning och kontaktar dig 
med ett beslut. Tycker du att bedömningen är fel så kan du 
överklaga.  Kontaktuppgifter och biståndsenhetens öppettider 
finns här bredvid.

Hjälp som du kan få utan beslut
I Falu kommun finns 6 stycken så kallade träffpunkter, mö-
tesplatser för dig som pensionär, anhörig eller närstående. Till 
träffpunkterna är alla välkomna och här finns aktiviteter som 
stimulerar och håller alla sinnen igång. Träffpunkterna är ock-
så viktiga för närstående eller anhörigvårdare med gemensam-
ma aktiviteter under lättsamma former.

Behöver du hjälp med att till exempel sätta upp gardiner el-
ler byta glödlampor så kan du kontakta Kommunfixaren, som 
fixar praktiska saker i hemmet. 

Skulle det vara bra med timer på spisen, en kamera utanför entrédörren, ett armband som automatiskt 
larmar när du ramlar eller ett meddelande om din anhörig inte rört sig på länge? Nu finns en visningslä-
genhet i Falun där du kan se teknik som kan hjälpa äldre i vardagen, och som du kan köpa själv. 

Vi blir alla gamla och kommer att behöva stöd i 
hemmet och kanske plats på ett vård- och omsorgs-

boende. Du som äldre kan redan idag få ganska 
mycket hjälp i hemmet för att känna dig trygg, och 

kunna leva ett självständigt liv. Teknik  
för äldre 
– vad skulle  
underlätta för 
dig eller din 
anhörig?

Kontaktuppgifter för dig som är i behov av stöd,  
omvårdnad och för dig som vårdar någon.
• Du når biståndshandläggarna:  

måndag – fredag klockan: 9.30-11.30 och 12.30-
14.00. Telefon 023-877 80 eller via kommunens växel, 
telefon 023-830 00.

• Du kan också få information via E-post:  
omvardnadsforvaltningen@falun.se .

• Kommunfixaren hjälper dig med praktiska saker i 
hemmet. Telefon 023-826 57, vardagar mellan 08.00 
- 09.00

• Vill du besöka visningslägenheten? Kontakta Koppar-
stadens kundcenter telefon 023-458 00.

• Träffpunkter i Falu kommun 
Träffpunkt Britsarvsgården, telefon 023-877 14, Träff-
punkt Hosjögården, telefon 0246-815 30, Träffpunkt 
Sandtäktsgården, telefon 023-827 06 Träffpunkt 
Smedjan, telefon 023-827 06, Träffpunkt Svärdsjö, 
telefon 0246-815 30.

• Du kan även läsa mer om stöd för äldre på kommu-
nens hemsida: falun.se/stodomsorg/aldre

Tekniska hjälp-
medel för äldre.
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I Falu kommun finns följande  
fem landstingsdrivna vårdcentraler

Välkommen 
att lista dig på 
någon av våra 
vårdcentraler

VC Svärdsjö  0246-49 15 00

VC Grycksbo 023-49 18 02

VC Britsarvet 023-49 16 01

VC Norslund 023-49 19 10

VC Tisken 023-49 17 30
 

Övrig primärvårdsverksamhet
Familjecentral Elfsborg 023-49 18 50
Primärvårdsrehab 023-49 15 50
Ungdomsmottagningen 023-49 08 08

Vårdcentralernas telefoner är öppna helgfria vardagar.
Övrig tid kontakta 1177 Vårdguiden eller ladda ner appen 
Min Vård på din smartphone och boka din tid.

Välkommen att lista dig  
på Falu vårdcentral!

Vår mottagning finns på Södra Mariegatan 18  
samt Kaserngården 13 (Regementsområdet).  

Tel: 023-661 61 00.  
www.faluvardcentral.se

Du har möjlighet att lista dig på någon av våra  
fast anställda distriktsläkare.

KommunRehab Falun
Rehabilitering i Falu kommun
Vi finns till för dig som har ett boende och blivit beviljad insatser i någon 
av våra boendeformer inom vård- och omsorg, psykiatri eller LSS. Vi 
ansvarar även för insatser som behöver ske i hemmet genom hemsjukvård.

Är du patient i hemsjukvården?
Du som av medicinska skäl inte kan besöka en vårdcentral och/eller har 
behov av rehabilitering i hemmet kan få den hjälpen genom hemsjukvården. 
Du kan få hjälp med utredning av rörelse-  och aktivitetsförmåga, träning 
och andra ordinerade insatser. Du kan även få hjälp med förskrivning av 
hjälpmedel och intyg för ansökan om eventuellt bostadsanpassningsbidrag.

Har du en pågående kontakt med rehabilitering inom Falu hemsjukvård 
är du välkommen att ringa oss på telefon 023-832 20. Telefontiden är 
öppen måndag- onsdag samt fredag 8.15- 9.15. I övriga fall kontakta din 
vårdcentral.

Söker du anställning och vill veta mer?
Vi är en intressant och utvecklingsinriktad enhet som strävar efter att stå i 
framkant för rehabilitering under kommunens ansvar. Är du nyfiken är du 
välkommen att kontakta oss för att få veta mer: 
Joel Berglund enhetschef: 023-822 62.

Välkommen till Falun  
önskar KommunRehab Falun!

Omvårdnadsförvaltningen  
Sektion hälso- och sjukvård
KommunRehab
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Professionell
telefonpassning

Prova oss under tre 
månader utan
bindningstid och
fasta avgifter.

033-700 71 00
www.diatel.se
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jourhavande präst kl 21-06 alla dagar tel. 112

För barn och unga
- Öppen förskola för barn 0-6 år
- Grupper för barn i skolåldern
- Vardagsgudstjänster för små och stora 
- Konfirmandgrupper där vi pratar om 
   livet, döden och allt däremellan. 
- Ungdomsgården Grönan i Falun

För vuxna
- Träffar med program och fika
- Musikcaféer
- Arbetskretsar för hantverk
- Samtalsgrupper

En plats för eftertanke
Gudstjänsterna är ett sammanhang där    
vi får träffa varandra, dela funderingar 
kring livet och möta Gud.

Välkommen till din församling 
i Svenska kyrkan
I församlingen finns många platser att mötas på, 
genom hela livet. Här hittar du ett axplock av 
olika verksamheter.

Körer och musik
- Kom och sjung! Här finns körer för 
   barn, unga och vuxna. Inga avgifter.
- Musik och konserter i kyrkorna hela
   året, ofta med fri entré.

Samtalsstöd
- Samtal med präst och diakon i din 
   församling
- Svenska kyrkans familjerådgivning 
   i Falun, i samarb. med S:t Lukas Dalarna
- Högskoleprästen, Högskolan Dalarna
- Häktesprästen, häktet i Falun

Stöd i kris och sorg
- Stödgrupper för barn, unga och 
   vuxna i sorg.
- Sjukhuskyrkan, Falu lasarett
- Jourhavande präst kl 21-06 tel. 112

Församlingar i Falu kommun
aspeboda, falu kristine, stora kopparbergs, 
grycksbo och vika-hosjö församlingar 
Svenska kyrkan Falun, www.svenskakyrkan.se/falun
Växel 023-70 20 00, falu.pastorat@svenskakyrkan.se

bjursås församling
www.svenskakyrkan.se/bjursas

Växel 023-505 00, bjursas.forsamling@svenskakyrkan.se

svärdsjö, envikens och sundborns församlingar
www.svenskakyrkan.se/svardsjopastorat
Växel 0246-79 89 00, svardsjo.pastorat@svenskakyrkan.se
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Letar du efter

scouter
öppen förskola 
bibelstudier
lovsång och psalmer

gudstjänster
pensionärsgemenskap

tonårskvällar
Välkommen till oss!

107 95  www.nybrokyrkan.se

En kyrka för hela livet! 

Ring 020-90 20 90 och lämna ditt bidrag.

Pg 90 20 90-0  www.barncancerfonden.se



Falu kommun
791 83 FALUN
kontaktcenter@falun.se
www.falun.se




