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UTVECKLINGEN AV SÖDRA CENTRUM FORTSÄTTER:

Målet är
en attraktiv
stadsmiljö

Ungefär så här kommer trappan i Åsgatans förlängning mot Knutpunkten att se ut.

I och med bygget av Resecentrum Falun har Södra centrum genomgått
en stor omvandling. Korsnäsvägen har fått en ny karaktär och är numera
en stadsgata, inte en genomfartsled.
– Fortfarande återstår en hel del arbete och det är för tidigt att redan
nu bedöma resultatet. Det är också viktigt att inte värdera varje del
separat utan se till helheten, säger Per Grundström, projektsamordnare.
TEXT: Martina Holm. SKISS: WSP Group

n RESECENTRUM/ Den senaste tiden har

förändringarna av Södra centrum debatterats
flitigt.
– Det vi vill skapa är dels bättre förutsättningar för människor att pendla kollektivt
till arbete och högskolestudier och dels att få
bättre samband och överblick för de som ska
förflytta sig i och till området. Samtidigt är det
viktigt att skapa en sammanhängande stadsmiljö som inte klyvs av ett motorvägsdike.
Resecentrum Falun blir porten till staden
Falun och en viktig pusselbit i utvecklingen
av Södra centrum. Vi skapar en attraktiv
stadsmiljö för nya etableringar, bostäder och
park. Genom att busstrafiken flyttats från
Östra Hamngatan och Falugatan skapas
förutsättningar att utveckla å-rummet till
en mycket attraktiv del av centrum, säger Per
Grundström.

En lång process
Bygget av Resecentrum Falun är resultatet av
en lång process där Faluns politiker successivt
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fattat beslut. Redan i slutet av 1990-talet
beslutade kommunen att bussknutpunkten
i framtiden skulle flyttas från Falugatan/
Östra Hamngatan till en plats mellan
p-huset och banvallen. Detta finns också
med i den fördjupade översiktsplan för
centrum som kommunfullmäktige antog 1998. 2003 inledde Falu kommun,
Trafikverket och Dalatrafik ett samarbete
för att skapa ett resecentrum i södra delen
av Falu centrum.
2006 antog kommunfullmäktige en
fördjupad översiktsplan för Södra centrum
och 2010 antogs detaljplanen för Knut
punkten vilket fastslog dess placering och
principiella utformning. Under arbetet med
dessa planer genomfördes samrådsmöten
som var öppna för allmänheten. Därefter
tog parterna fram ett detaljerat funktions-,
utformnings- och gestaltningsprogram som
för kommunens del godkändes av kommun
styrelsens utvecklingsutskott sommaren
2012. n

/Frågor och svar
n Varför är Korsnäsvägen
skyltad som det är?
Trafikskyltningen som hittills
kommit upp följer gällande
bestämmelser. Vi ser nu över
skyltningen för att se om vissa
förtydliganden bör göras, till
exempel på de ställen där två
körfält övergår i ett.

n Varför är inte Korsnäsvägen fyrfilig längre?

kantstenen är hög och att
korsningen med Grycksbobanan
har en tvär kant. Den sista
asfalteringen görs till våren.
Efter det kommer alla resterande väglinjer och vägmarkeringar att målas.

n Kommer det att bli
en vänthall vid Knut
punkten?

På flera ställen är det dubbla
körfält åt båda håll men
inte överallt. Antalet körfält
har anpassas till tillgängligt utrymme och beräknade
trafikmängder.

Ja, en vänthall ska byggas i
hörnet Holmgatan/Knutpunk
ten, i Systembolagets gamla
inlastning. Där kommer det
att finnas toalett och resandeservice. Vänthallen är planerad
att vara klar till hösten 2015.

n Hur fungerar fram
komligheten på Korsnäsvägen för ambulans och
räddningstjänst?

n Varför finns det en
hållplats(M) utanför
Johanssonska huset?

Ambulans och räddningstjänst
har varit med under hela
resans gång och har hela tiden
blivit informerade om vad vi
gör och hur det kommer att
bli. De synpunkter som de
har lämnat beträffande framkomligheten har vi tillgodosett. Under byggets gång har
vi regelbunden kontakt med
ambulans och de har hittills
inte framfört några synpunkter på att de har problem med
framkomligheten.

n Varför har gång- och
cykeltunnlarna under
Korsnäsvägen tagits bort?
Valet mellan planskilda korsningar och korsningar i samma
plan har diskuterats under projektets gång. Båda lösningarna
har sina för- och nackdelar.
Planskildheter ger en högre
trafiksäkerhet än korsningar
i samma plan. Nackdelen
med att leda ner oskyddade
trafikanter under jord är den
otrygghet som då skapas med
rädsla för överfall mm. Många
människor väljer då att gena
över vägen i stället för att ta
vägen via gångtunneln. Här
har en avvägning gjorts vilket
lett till en prioritering av
trygghet och överblick, d.v.s
korsning i samma plan. Detta
ställer särskilda krav på att
trafikmiljön i övrigt utformas
så att alla trafikanter förstår
att man måste ta hänsyn till
varandra.

n Varför är kantstenen så
hög efter Korsnäsvägen?
Korsnäsvägen är inte färdig
asfalterad vilket gör att

Hållplatsen utanför Johans
sonska huset är en provisorisk
hållplats tills dess att buss
terminalen är färdig.

n Vilka arbeten återstår
vid Knutpunkten?
Arbeten som pågår är monte
ring av belysning i väderskydden och i sofforna samt
byggnation av trappen i förlängningen av Åsgatan ner
till Knutpunkten. Arbeten
som görs till våren är bland
annat montering av digitala
informationsskyltar, planteringar, cykelparkering nedanför trappen och resterande
plattsättning. Nya delen
av Knutpunkten ska också
byggas ihop med den befintliga Kajenparkeringen.

n Vad händer med
Vasaparken?
En ny gestaltning ska tas fram
som möjliggör byggandet av
bostäder efter Parkgatan. I
övrigt ska parken finnas kvar
som en länk mellan Gamla
Vasaparken och centrum.

n Vad händer på
stationsområdet?
Området framför järnvägs
stationen med korttidsparkering och taxizon öppnas senast
i mitten av februari. Samtidigt
öppnas också långtidsparkeringen och Promenaden,
mellan Korsnäsvägen och järnvägsstationen samt gångtunneln under spår 1 och 2. Den
gamla Bussgodsbyggnaden
rivs i sommar och i augusti ska
bussterminalen och torgytan
mot centrum vara klar.
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n KOMMUNEN/ Vid årsskiftet förändrades kommunens politiska nämndstruktur och samtidigt infördes en matchande
förvaltningsorganisation. För dig som
Falubo innebär organisationsförändringen
ingen större skillnad, förutom vissa
namnändringar. Här är de förändringar
som gjorts:
• Kommunfastigheter, IT-kontoret
och kostenheten bildar en
serviceförvaltning
• Personalkontoret, ekonomikontoret,
stadskansliet och kommunikations
kontoret bildar en ledningsförvaltning
• Arbetsmarknads- och integrations
kontoret bildar en egen arbetsmarknads- och integrationsförvaltning
• Skolförvaltningen heter nu barn- och
utbildningsförvaltning och har en
egen nämnd.
• Fritidsenheten och Slättaenheten
på trafik- och fritidsförvaltningen
bildar tillsammans med kultur- och
ungdomsförvaltningen en kulturoch fritidsförvaltning
• Trafik- och stadsmiljöenheten från
trafik- och fritidsförvaltningen tillsammans med stadsbyggnadskontoret och
miljöförvaltningen bildar en miljöoch samhällsbyggnadsförvaltning.

Nyinflyttad?
n LÄR KÄNNA FALUN/ Följ med på
gratis guidad busstur lördag 21 mars
kl 13. Fika på hemligt ställe ingår. Anmäl
dig senast 9 mars till anmalan@falun.se.
Ange namn, antal vuxna och antal
barn, om ni vill ha kaffe, saft eller te,
adress, telefonnummer och e-postadress.
Begränsat antal platser.

Vårens föräldrakurser
n STÖD/ Behöver du stöd i föräldra
rollen? Dialogen, Falu kommun, erbjuder
kostnadsfria kurser för föräldrar.
Exempel ur vårens kursutbud:
• Vägledande samspel. Träffar för dig
som vill utvecklas i ditt föräldraskap.
Barn 0–5 år: måndagar 18–20, start
16 mars. Anmälan senast 9 mars.
Tonår: tisdagar 18–20, start 3 mars.
Anmälan senast 24 mars.
• COPE. Kurs för dig som är förälder
till barn i åldern 3–12 år, och förälder
till tonåringar. Fokus på att hantera
typiska vardagsproblem och konfliktsituationer. Tisdagar kl 18–20, start 3
mars. Anmälan senast 24 februari.
• Föräldrastegen. Gruppverksamhet till
dig som är förälder till tonåringar i
åldern 13–17 år, som är i riskzonen
för alkohol, droger, skadegörelse eller
kriminalitet.
Fler kurser och mer information hittar du
på falun.se (stöd & omsorg, familj, barn
och ungdom).

Förvaltningschefen Pelle Ahnlund visar upp beviset på att Falun är Årets
kulturkommun. Glasäpplet är ett vandringspris av Rune Strand. Det
kommer att stå på stadsbiblioteket under året så att alla får se det.

Falun har fått
Varje år delar fackförbundet Vision ut ett
pris till den kommun
som de anser vara Årets
kulturkommun. Nio
svenska kommuner
kämpade in i det sista
och det var Falun som
vann. I motiveringen
står bland annat att:
”I Falun är kultur en
angelägenhet för alla”.
TEXT: Agneta Barle. FOTO: Anders Hansson
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n KULTUR/ ”Kanske sitter ni och tänker och

undrar hur kan vi både åka skidor och skapa
kultur och fast det i Falun finns köld som biter
finns det även mycket folk där i stan som sliter och
som varje dag försöker göra sitt bästa och skapa
kultur att ge till sin nästa …”
Så lät den första strofen i det tacktal som
kulturchefen Pelle Ahnlund rappade när han
tog emot den prestigefulla utmärkelsen Årets
kulturkommun 2015 i Trollhättan. Det var
26:e gången det delades ut och han var där
tillsammans med Meta Svedberg, Vision Falun
och Staffan Nilsson (S) ordförande i kulturoch ungdomsnämnden.
Priset går till en kommun som arbetar för
att kultur ska finnas med naturligt i hela verksamheten och vara en självklar del i alla invånares vardag. Andra kriterier är att kommunen
ska arbeta för konstnärlig frihet och utveckling
och satsa egna kommunala medel på kultur.
Det är Visions medlemmar eller enskilda
kommuninvånare som kan nominera sin

”När jag kom
hit för åtta år
sedan sa man
från politiskt
håll att man
skulle satsa på
kulturen. Så
vi satte igång
…”
Pelle Ahnlund

V Å R T FA L U N

/Kulturhuset tio14 – ett hus för alla
Ett huvudskäl till att Falun blev årets kulturkommun
2015 var satsningen på ett gemensamt kulturhus –
tio14. Kommunen köpte gamla Folkets hus 2014. Här
blir arenan där alla Falubor, oavsett ålder, erbjuds en
mötesplats med världsarvet i fokus.
TEXT: Agneta Barle

n KULTUR/ Margareta Krantz
Sewerin är sektionschef för
kultursektionen med enheterna
kulturskola/naturskola, Arenan/
Stora scenen och Allmänkultur.
Kulturskolan har främst
verksamheter inom musik,
dans, teater/drama och konst,
Naturskola kring utepedagogik
samt kulturmiljöer.
– Vi har gjort en djup kartläggning av vad verksamheterna
behöver för att kunna bedriva
funktionell och effektiv verksamhet. Som det är idag finns
denna spridd på 20 skolor i 90
olika lokaler och pågår i princip
veckans alla dagar. Verksamheten
kommer att fortsätta ute på skolorna men äntligen kan vi samla
alla medarbetare under ett och
samma tak. Här kan de dagligen
inspirera varandra och samarbeta
mycket mer, till nytta för alla, inte minst för Faluborna. Vi vill bli
ännu enklare att samarbeta med.
Prova, känna, uppleva
På 50-årsdagen av gamla Folkets
hus invigning, 10 oktober 2014,
fick huset sitt nya namn – tio14.

Huset vid Faluån har haft en
viktig funktion under en lång tid.
Människor har samlats där och
använt det på många olika sätt.
– Vi vill öppna dörrarna för
alla typer av estetiska uttryck,
för föreningars evenemang, bio,
och konserter och koppla till den
estetiska lärprocessen. Här går
du inte bara in och upplever
saker utan detta blir också ett
hus där du kan lära dig olika
estetiska språk. Prova på, känna
av och vara mitt i.
Margareta Krantz Sewerin
säger att ritningen för ombyggnaden i princip är färdig och en
i princip färdig investeringsnivå
för hela projektet är lagd. Driftsramen är sedan länge helt klar.
– Nu ska kommunfastigheter genomföra ombyggnaden.
Vi hoppas förstås att dörrarna
till tio14 ska stå öppna i slutet
av 2015. Att Falun blivit årets
kulturkommun bevisar att
kommunen gör något väldigt
bra och framsynt. Kultur och
fritid handlar också om folk
hälsa, att få människor att må
bra på lång sikt. n

fin kulturutmärkelse
kommun. I det här fallet var det Pelle Ahnlund
själv, nöjd invånare och kulturchef, som tyckte
att Falun skulle få priset.
Pelle Ahnlund har även jobbat med kultur
och fritid i tre andra kommuner, Haninge,
Södertälje och Botkyrka, innan han kom till
Falun. Han byggde sin nominering på de
kriterier som Vision ställt upp och Falun
uppfyllde dem.
– När jag kom hit för åtta år sedan sa man
från politiskt håll att man skulle satsa på kulturen. Så vi satte igång och gjorde ett kultur- och
fritidspolitiskt program och en biblioteksplan.
Programmet har ett 40-tal konkreta punkter
som vi successivt betar av för att utveckla
kultur- och fritidsverksamheten.

17 miljoner från 2010 till 2015, fortsätter
Pelle Ahnlund. Falun är antagligen en av
landets större kommuner som har ökat sin
kultursatsning mest. Dessutom arbetar vi
långsiktigt.
Det mesta är inte stort och spektakulärt
utan sker kontinuerligt, utan åthävor. Till
exempel har kommunen en omfattande
kulturverksamhet bland de äldre på träffpunkter och boenden. De får både uppleva
och prova på själva tillsammans med kulturpedagoger. Det finns även kulturverksamhet
för funktionshindrade. Ett annat exempel är
kulturgaranti för alla barn i för- och grundskolan där samtliga elever i Falu kommun
(cirka 8 000) får ta del av kultur – varje läsår.
Kulturgarantin utformas i samverkan med
skolan och ligger helt i linje med dess mål.

Kultur för alla

En imponerande bredd

– Det som gjorde att jag kände att detta var
unikt var att vår kulturbudget har ökat med

– Vi har ett fantastiskt föreningsliv, vi
har Världsarvet med Falu gruva och Carl

Erfarenhet från annat håll
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”Jag tycker att
vi ska sträcka
på oss, detta
är ett bevis på
att vi gör ett
bra jobb”
Pelle Ahnlund

Larssongården, och vi har samarbetet med
våra länsorganisationer – Dalateatern,
Musik i Dalarna med Dalasinfoniettan,
Dalarnas museum och Film i Dalarna – tala
om kulturell kraftsamling! Dessutom finns
här så mycket annat: Magasinet, projektet
Falun Walk of Art, Falu Konstgrafiska verkstad, Galleri SE är några av guldkornen.

Meningsfullt arbete
– Vi ska göra en plan för hur vi ska manifestera året, säger Pelle Ahnlund. Jag tycker
att vi ska sträcka på oss, detta är ett bevis
på att vi gör ett bra jobb. Vi arbetar med
det som är kul i livet och ger livet mening.
Vår uppgift under året blir att utveckla
ett kulturprojekt tillsammans med Vision,
arrangera nästa års prisutdelningen och
jag kommer att sitta i juryn för Årets
kulturkommun 2016. Sedan är det extra
kul att det är skid-VM i årets kultur
kommun 2015. n

5

/Tema: Skid-VM

Nu
börjar
det!
n Onsdag 18 februari är det dags
att inviga skid-VM 2015 i Falun.
Sedan följer elva spännande dagar
med tävlingar på Lugnet och
mängder av evenemang runt om
i stan och i hela Dalarna.
Många kommer att följa tävlingarna
på plats och flera miljoner sportintresserade kommer att uppleva
mästerskapet och ett vintrigt
Falun hemifrån tv-soffan.
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/Kort tillbakablick på de tidigare mästerskapen:

Tre skid-VM som präglat
utvecklingen i Falun
Tre gånger har skid-VM avgjorts
i Falun. Vid samtliga tillfällen
har evenemanget haft betydelse
för samhällsutvecklingen i
kommunen. 1954 sattes Falun
för första gången på den
internationella skidkartan.
1974 blev mästerskapet en
drivkraft för uppbyggnaden av
den nya Lugnetanläggningen.
1993 innebar skid-VM en
form av revansch för tidigare
nederlag i OS-omröstningarna
och en etablering för Falun som
stark idrottsstad.

1993

TEXT: Anders Hansson

1954

När Falun första gången arrangerade skid-VM i de nordiska grenarna
skedde det i en tid som präglades av
en önskan efter internationella kontakter. Det var bara nio år efter andra
världskrigets slut och utbytet mellan
de olika länderna var inte så etablerat.
Därför var det stort när Falun nu blev
definitivt placerat på den internationella skidkartan. Det var spännande
för lokalbefolkningen när de plötsligt
kunde möta skidåkare från exempelvis
Sovjet och Italien på Faluns gator.
Enligt uppgift deltog cirka 500
tävlande från 21 nationer. Det fanns
också en uttalad ambition hos lokalbefolkningen att visa gästerna så stor
gästfrihet som möjligt.
Arrangemanget, som pågick den
13–21 februari, präglades av två saker:
storpubliken och det kalla vädret.
Det finns uppgifter som talar om
att det totalt kom 115 000 åskådare
i den rejäla vinterkyla som höll i sig
hela tävlingsveckan. Backhoppningstävlingen i Källviken lockade drygt
50 000 åskådare i ett iskallt väder.
Detta var ett publikrekord för vinter
idrott i Sverige som stod sig fram till
skid-VM i Falun 1993.
Här visade det sovjetiska landslaget
att de inte enbart var exotiska gäster i
Falun. De dominerade också längdtäv
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Skid-VM i Falun 1993, den sista tävlingsdagen.
Torgny Mogren firas efter segern på femmilen.

lingarna både på herr- och damsidan.
Ett uppskattat inslag var VM-balen
som arrangerades i Exhuset vid Dal
regementet. Då underhöll Barbro
”Lill-Babs” Svensson.

1974

Skid-VM 1974 bidrog starkt till att
Falun fick Lugnetanläggningen.
På våren 1971 togs nämligen det
första spadtaget till vad som skulle bli
en av norra Europas finaste idrottsanläggningar. Då byggdes hoppbackarna
och den skidstadion som efter moderniseringar även användes i samband med
skid-VM 1993 och nu 2015. Samtidigt
byggdes sporthallen och något år senare
även en ny ishall, bandyplan.

– Jag minns att VM-evenemanget
hade ett stort stöd bland lokalbefolk
ningen. Invånarna i Falun ville verkligen ha detta VM, berättar skid
ledaren Viktor Östgård.
Detta bidrog till att förväntning
arna var enorma inför invigningen
den 16 februari 1974.
Detta mästerskap var första gången som de aktiva åkte på plastskidor.
Backhopparen Hans-Georg Aschenbach, från Leipzig i dåvarande Öst
tyskland, blev mästerskapets store
profil när han vann både stora och
lilla backen. Thomas Magnusson
vann tre-milen i ett gråmulet varmt
vinterväder.
Totalt lockade tävlingarna enligt
uppgift cirka 160 000 åskådare. Av
dessa såg 35 000 herrstafetten.

Detta var ett mästerskap som också
blev en revansch för Falun som arr
angörsort. På 1980-talet hade kom
munen varit kandidat till vinter-OS
1984, 1988, och 1992 men förlorat
varje gång. Extra jobbigt var det inför
OS 1992 då OS-kampanjen präglades
av stor optimism och hade ett extra
brett folkligt stöd.
Därefter föddes tanken på att på
nytt söka skid-VM och Falun fick
värdskapet 1993.
Falun moderniserade stadion
området och gjorde om regements
området till en VM-by för deltagarna.
Mästerskapet lockade 900 deltagare
från 38 nationer. Men det saknades
snö. Då var många tacksamma över
den nya moderna konstsnöanläggning.
Dagarna innan tävlingarna skulle börja
låg det vita slingor av konstsnö över
en annars helgrön terräng. Men bara
någon timme innan invigningen
började det snöa.
Enligt uppgift följde cirka 140 000
åskådare tävlingarna på plats.
Några dagar senare såg 50 000
åskådare när Torgny Mogren vann
femmilen och blev en motvikt till den
norska dominansen.
Detta blev ett VM då tävlingarna
fick en ny och festlig inramning
med musik, flaggor, hejaklackar och
häftiga speakerinsatser. Det blev normbildande för framtida stora skid
evenemang. n

mi
Ta dig fra
en
VM-trafik
SE NÄSTA
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Under skid-VM så går det att åka med VM:s
expressbussar direkt till arenan från många
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Dalatrafik kör enligt ordinarie tidtabell
och har förstärkt upp med dubbleringsbussar
under VM, som sätts in vid behov. Kontakta
Dalatrafik för mer information.

Flera tågoperatörer förstärker upp under skidVM. Bland annat så kommer Tåg i Bergslagen
att sätta in extra tågkapacitet på sträckorna mot
Falun och utöka antalet turer på lördagar och
söndagar. SJ förstärker också under VM med
bland annat fler vagnar. Mer information hittar
du hos respektive operatör.
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Det kommer även att gå gratisbussar mellan
Falu centrum och VM-arenan. Bussarna kommer att gå i skytteltrafik från Svärdsjögatan
vid Kristine kyrka, via Kristineskolan och till
VM-gångstråket vid högskolan. Det går att åka
från 10-tiden på förmiddagarna till efter prisutdelningarna på kvällarna. Tätheten kommer
att variera lite under dagen, från en buss i timmen kvällstid till var femte minut i samband
med tävlingarnas början och slut. Kontakta
Falun2015 om du vill veta mer.

bergets

0

st

dsg

lbr

ttg
Hy

Gratisbussar

mm
ha

8

städer i Mellansverige. Falun2015 kan berätta
mer om expressbussarna.
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Så tar du
dig fram i
VM-trafiken
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Lokal- och regionalbussar
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Om du vill ta dig in till Falun under skid-VM,
så planera för att i möjligaste mån åka kollek
tivt. Måste du ta bilen för att göra ärenden,
handla eller besöka läkaren, så gör du det
smidigast på förmiddagarna.
– Trafiken till och från Falun blir mycket
omfattande, från cirka 10-tiden till sen eftermiddag/kväll, 18 till 19-tiden, självklart
beroende på när tävlingarna slutar för dagen.
Det blir lite mindre trafik när tävlingarna
pågår i 14 till 15-tiden. Eftersom många
besökare kommer hit, och även vill se och ta
del av vad själva Falun har att erbjuda, så ökar
naturligtvis all trafik i Falun, så räkna med
köbildningar, säger Björn Floresjö som är
trafikansvarig på VM-bolaget, Falun2015.
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TEXT: Peter Dahlkvist. KARTA: Falu kommun

n Framkomlighet i Falun
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Avstängningar i centrum.
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VM-organisationen räknar med cirka
200 000 besökare totalt under skid-VM.
Det ställer stora krav på våra gator,
vägar och parkeringar.
Här följer praktisk information och
annat som kan vara bra att veta.
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TIPS SOM UNDER
LÄTTAR DIN VARDAG
UNDER SKID-VM:
1. Åk kollektivt om
du har möjlighet.
2. Handla, uträtta
ärenden eller besök
läkaren så tidigt på
dagen som möjligt,
så slipper du riskera
att fastna i trafiken.
3. Räkna med mycket
trafik, även i centrala Falun klockan
10.30–14.00 och
15.00–18.00 på
tävlingsdagarna.
4. Behöver du parkera
så är det störst
chans att hitta
plats för din bil i
något av Faluns
parkeringshus.

tagit fram en plan för att styra VM-trafiken
direkt till arenan, och därigenom avlasta Falu
centrum. Bland annat leds publiken från Mora
och Rättvik via Bergsgården, riksväg 50 och
ner till Lugnet via Skuggarvet. Även VMbesökare som åker riksväg 50 från Enviken,
åker till arenan via Skuggarvet. Publik från
Gävle, skyltas av mot Svärdsjö och sedan in
på VM-parkeringen vid Myran. Besökare från
Borlänge leds runt centrum via Hanröleden
och Lugnetleden, E16.
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Avstängningar på Lugnet.
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Du som bor efter vägarna ska självklart ha
möjlighet att ta dig till och från hemmet.
Men räkna med att det blir mycket trafik och
kanske till och med trafikstockningar, under
tiden när publiken ska ta sig till och från
arenan. Tung trafik och bussar rekommenderas att inte åka på de mindre vägarna.
Mer information om tillfartsvägar och
hur du berörs, lämnas av Falun2015.

Kontakt

n Endast behörig trafik runt arenan

Trafikfrågor som
rör VM, parkeringar,
publiken och
tillfartsvägar:
Falun2015.com
Björn Floresjö,
trafikansvarig,
tel 070-552 03 79,
bjorn.floresjo@
falun2015.com

I Högbo, Järlinden, Hälla, Högtäkt, Digertäkt,
Klockartäkt, Sjulsarvet och på Lugnetvägen
från Svärdsjögatan, så gäller endast behörig
trafik under VM. Trafikvärdar kommer att
finnas på plats för att begränsa otillåten trafik
in till Högbo-Järlinden-Sjulsarvet. Varje hushåll får två stycken passertillstånd. Behöver
du fler så kontakta Falun2015 via e-post
transportation@falun2015.com
Vårdpersonal eller hemtjänst som använder kommunens bilar behöver självklart inget
tillstånd.

Allmänna frågor om
trafiken i Falun och
avstängda gator:
Falu kommun
falun.se/skidvm
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen,
tel 023-830 00
samhallsbyggnad@
falun.se

n Avstängda och förändrade gator
Vi gör några förändringar under VM för att
underlätta för både publik och trafikanter.
Bland annat handlar det om Östra Hamngatan
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som från Holmtorsrondellen till Vattugränd
kommer att ha en körbana avstängd. Det går
ändå att ta sig fram till Vattugränd och parkera
i Köpmannen-garaget. På Östra Hamngatan
från Vattugränd fram till Fisktorget, gäller
fordonstrafik förbjuden.
Även Stigaregatan från Yxhammargatan till
vändplanen stängs för fordonstrafik, gäller ej
fordon med tillstånd. Cykel- och gångtrafik på
den avstängda delen av Stigaregatan, hänvisas
till Gruvgatan.
Dessutom blir Slaggatan, sträckan från
Nybrogatan till Magasinsgatan, åter ett gångfartsområde under VM.
Vid prisutdelningen och arrangemangen på
Stora torget på kvällstid så stängs ett område
runt torget av, vilket innefattar bland annat
delar av Falugatan, Åsgatan, Stadshusgränd
och Kristinegatan. Se kartbild.

n Svärdsjögatan blir öppen

för all trafik

Däremot får Svärdsjögatan en hastighetsgräns
på 30 kilometer i timmen under VM. Även
nya delen av Åsgatan och Trotzgatan mellan
Korsnäsvägen och Nybrogatan, får samma
hastighet.
Vill du veta mer om vilka datum och tider

som gatorna är avstängda så hittar du det på:
falun.se/skidvm, eller kontakta miljö- och
samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon
023-830 00.

n Resecentrum Falun
De allra flesta gator, gång- och cykelvägar runt
resecentrum kommer att vara öppna till VM.
Åker du bil så räkna med begränsad fram
komlighet då det kommer/avgår många bussar
vid Knutpunkten. Det blir även mycket publik
som ska ta sig från tågen, över Korsnäsvägen
och upp till Lugnet. Flest tåg kommer/avgår
klockan 09.30–10.30 och 16.00–18.00 på
tävlingsdagarna.

n Parkeringar
Gamla Posten-parkeringen är avstängd för
allmän parkering fram till 8 mars. Det blir
också parkeringsförbud på Kyrkbacksvägen
från Lugnetleden, E16 till Hagagatan.
Det är oundvikligt att en del av publiken
parkerar i centrum, vilket innebär ett högt
tryck på våra parkeringsytor.
– Behöver man parkera i centrum så rekommenderar vi parkeringshusen i första hand, där
finns störst chans att hitta plats, framför Jens
Ståbi som är trafikingenjör på Falu kommun. n
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/Tema: Skid-VM
/Hallå där …
… Carl Johan
Ingeström, vd
för Visit Södra
Dalarna, hur ser
bokningsläget ut
inför skid-VM?

Har alla besökare någonstans
att bo?
Absolut. Det finns lediga bäddar hos
privatpersoner, campingar, vandrarhem,
hotell och stugor i Dalarna.

Hur många privatpersoner hyr
ut genom Visit Södra Dalarna?
Vi har omkring 950 privata objekt till uthyrning där man som längst har cirka 1,5
timmes bilresa till Falun. I dagsläget har
drygt 700 bokningar skett till privat logi.

Varifrån kommer VM-gästerna?
De som bokat boende via oss utgörs till
90 procent av norrmän och svenskar.
Resterande tio procent kommer från
norra Europa, men även från USA.

Vad tror du att skid-VM betyder
för turismen de närmaste åren?
Visst fastnar Falun och Dalarna på kartan
för många och visst kommer några av alla
de som upplever VM också att fundera på
om man inte ska resa hit som besökare.
Speciellt om de upplever att VM-vistelsen
är lyckad och de får ett bra bemötande
av Faluborna, då ökar ju chansen att de
kommer tillbaka.

Hur använder ni er av VM i
marknadsföringen av Falun
och Dalarna?
Falun2015 har en massiv marknads- och
PR-kampanj som genomsyrar all media i
Sverige just nu. Förhoppningsvis ger det
också en bild av Falun och Dalarna som
en spännande plats att bo och verka på.
Kommunerna i Dalarna gör en jättesatsning med sitt engagemang och deltag
ande i Beyond Skiing. Dessutom driver
kommunerna gemensamt ”House of
Dalarna” för att ge besökaren en tydligare
bild av vad Dalarna har att erbjuda för
de som vill flytta hit eller studera
eller turista.
Förutom marknadsföringen i Sverige
genomförs en omfattande kampanj i
Norge som turistiskt sett är en av våra
viktigaste marknader. Vi räknar med att
VM ska ge ringar på vattnet i efterhand
i och med att norrmännen fått upp
ögonen för Dalarna och alldeles särskilt
för VM-staden Falun och Rättvik genom
Camp Norway.

Kommer du själv att hinna
gå på tävlingarna?
Jag själv och många med mig kommer
att arbeta under hela mästerskapet, men
några tävlingar ska vi allt hinna med. n
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På Camp Kristine, mitt i Falun, blir
VM-besökare väl omhändertagna av eleverna på
Kristinegymnasiets Hotell- och turismprogram.
Eleverna har skapat ett vandrarhem av toppklass,
som håller öppet under VM-dagarna.
TEXT OCH FOTO: Anders Hansson

Gymnasieelever driver
vandrarhem
CHANS ATT GÅ FRÅN TEORI TILL PRAKTIK
n SKID-VM/ – Vi såg detta som ett ut-

märkt tillfälle att förena teori och praktik.
Förberedelsearbetet har gått bra och nu väntar
vi bara på gästerna, säger Kerstin Tetta Svedlund, som är en av lärarna på utbildningen.
Redan i juni 2010, när det blev klart att
Falun fått skid-VM 2015, insåg lärarna på
Kristinegymnasiets Hotell- och turismprogram, att här fanns en möjlighet att varva
teori med verklighet. Under fyra år har utbildningen präglats av den vandrarhemsverksamhet som kommer att pågå under VM-dagarna.
Samtliga 70-talet elever i årskurs 1, 2 och 3
är inkopplade i projektet. I bakgrunden finns
lärarna som stöd.

Detaljstudier
Varje del som hör till en hotell- och vandrarhemsverksamhet har funnits med i kursprogrammet. Eleverna har detaljstuderat allt
från frukost- och bufféservering till hotell
administration och marknadsföring.
– Det har varit en otroligt nyttig tid för
våra elever. De är också medvetna om att det
är få gånger som möjligheten finns att också
praktisera sina studier i verkligheten, säger
Kerstin Tetta Svedlund.
Patrik Hedlund, som är en av eleverna,
håller med:
– Detta är en unik möjlighet att lära av
verkliga livet som också kommer att ge oss en

bra erfarenhet. Jag ser verkligen fram emot det.
Vandrarhemmet heter Camp Kristine och
finns på Kristinegymnasiet. Där har flera klassrum blivit rum med vandrarhemsstandard.
Det erbjuds allt från sovsalar för nio personer
till två och fyra-bäddsrum.

Upptäcka Falun

”Det har varit
en otroligt
nyttig tid för
våra elever …”
Kerstin Tetta Svedlund
är en av lärarna som
finns med för att
stödja ungdomarna.

Priset per natt, om man bokar rum direkt av
Camp Kristine, är 500 kronor per person.
Då ingår lakan, frotté, frukost, städning samt
bra service från eleverna. De som bor på Camp
Kristine kommer också att erbjudas olika
möjligheter att upptäcka mer av Falun än
enbart den idrottsliga världen.
– En utmaning blir att på rätt sätt kunna
hantera människor med olika humör. Vår
ambition är ju att alla som bor här ska gå ut
på stan med ett leende, säger Evelina Norman,
som är en av eleverna.
Under VM kommer det att finnas ett
schema som visar när eleverna kommer att
tjänstgöra vid olika tillfällen under dygnet
(vandrarhemmet har nattjour i receptionen).
De kommer att få utföra de flesta sysslor, från
byte av lakan och städning till arbete med
frukost och utflykter.
– Det blir nog inte så mycket tittande på
själva tävlingarna. Vi ska ju jobba här. Men lite
av den övriga VM-festen ska vi nog hinna få
uppleva, säger eleven Sofie Bergsten. n
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Vad missar du
inte under VM?

– Jag missar inte att se Therese Johaug
när hon tävlar här i Falun. Hon är
snygg och en duktig skidåkare.
Jonas Henriksson, Falun

– Jag missar inget, och kommer att följa
allt under VM. Backhoppningen har jag
köpt biljett till, det blir väldigt kul att se.
Kjell Lindström, Falun

Eleverna på Kristinegymnasiets Hotell- och turismprogram, är på
hugget inför projektet som innebär att deras klassrum ska bli hotell.

– Skidåkningen missar jag inte. Jag
kommer att köpa biljett och gå en dag,
invigningen vill jag också se.
Clara Fredriksson, Falun

– Jag jobbar som värd under VM och
ska försöka se så mycket jag hinner.
Femmilen och skiathlon missar jag inte.
Marie-Louice Widehammar, Falun

Patrik Hedlund tycker det är en unik möjlighet att mitt i studierna
kunna driva ett vandrarhem och få erfarenheter från det verkliga livet.
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– Jag ska jobba hemma i Bjursås och vi
har inte planerat något än. Men vi får väl
se om vi besöker något av evenemangen.
Milla Jansson, Bjursås
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Mer än fyra års förberedelse – om bara några
dagar är det dags: 200 000 besökare, 1 700 medie
representanter, 1 800 volontärer och tävlande från
60 nationer intar Lugnet och Falun under tolv dagar.
– Vi är så redo vi kan bli, säger Thomas
Andersson, arenachef.
TEXT: Camilla Sandy. FOTO: Ulf Palm

Lugnet och Falun är redo för VM 2015! Organisationen har planerat för alla möjliga
och omöjliga scenarier och ser nu fram emot att få visa upp en fantastisk arena.

VM 2015 – Lugnet är redo
n SKID-VM/ De temporära byggnaderna,

på Lugnet, bland annat 26 000 läktarplatser,
150 vallabodar, en 6 300 kvadratmeter stor
festpaviljong i två våningar och arbetsplatser
för 1 700 journalister, står klara. Alla skidspår,
även den känsliga 7,5 kilometers sträckan, är
preparerade med snö. Om ett plötsligt väderomslag skulle ske finns dessutom några tusen
kubikmeter reservsnö upplagt i Källviken.
– Snö, regn, halka. Vi har planerat för alla
möjliga och omöjliga scenarier och nu ser jag
fram emot att genomföra VM 2015 utan några
komplikationer. Om tävlingarna skulle starta
i morgon skulle vi vara redo, säger Thomas
Andersson.

Beredda på det värsta
Tävlingarna och cuperna som arrangerades i
januari i samtliga grenar som ingår i VM:
nordisk kombination, backhoppning och
längd, gav hela organisationen en ordentlig
genomkörare och en bra generalrepetition.
– Vi fick massor med beröm för både
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spåren och backen och de som var här och
tävlade var väldigt positiva så det känns tryggt,
säger Thomas Andersson.
Ännu återstår emellertid en del detaljer.
Ett gångstråk som behövas grusas lite extra, en
trappa till en läktare som ska ses över och ett
test för att se vad som sker om elen plötsligt
lägger ner.
– Vi är hela tiden beredda på det värsta men
jag känner mig trygg i att vi ska kunna genomföra det här. Jag ser fram emot att få visa upp
vår fantastiska arena, säger Thomas Andersson.

Personliga VM-upplevelser
Hittills har 150 000 biljetter sålts och bokats.
Läktarplatserna till de mest attraktiva dagarna
tog slut redan i början av februari men det
kommer också att gå att köpa biljetter längs
spåret i entrén på tävlingsdagen.
– Vi har satt en maxgräns på 35 000 besökare per dag för att säkerställa kvaliteten och
säkerheten för publiken. Vi vill ju att de som
kommer hit ska kunna se tävlingarna och

Häng med i
VM-snacket:
#falun2015
#faluliv

Mer info:
• www.falun2015.com
• www.twitter.com/
falun2015
• www.falun.se/
skid-vm
• Falu kommuns
växel: 023-830 00
• Visit södra Dalarna,
biljetter, boende,
evenemang:
0771-62 62 62

”Världens ögon kommer att
vara riktade mot Falun och
Lugnet i drygt två veckor
och det kommer garanterat
att märkas i media …”
åkarna bra, säger Katarina Medveczky,
kommunikationschef för Falun2015.
Förutom alla besökare på plats väntas
ungefär 500 miljoner tv-tittare, världen över,
följa evenemanget på Lugnet. Och de som är
på plats kommer naturligtvis att vilja dela med
sig av sina upplevelser via sociala medier.
– Världens ögon kommer att vara riktade
mot Falun och Lugnet i drygt två veckor och
det kommer garanterat att märkas i media,
både den traditionella varianten och i sociala
kanaler. Vi uppmuntrar alla att dela med sig av
sin personliga VM-upplevelse, säger Katarina
Medveczky. n

V Å R T FA L U N

/Skid-VM 2015 – program
BACKE = Backhoppning. LÄNGD = Längdskidåkning. NOK = Nordisk kombination

n ONSDAG 18/2
Var på plats när VM invigs.
13.30 LÄNGD, 5 km kval, damer fristil
15.00 LÄNGD, 10 km kval, herrar fristil
(Falu Energi & Vatten bjuder på fri entré till kvalet.)
19.00 VM-Invigning

n TORSDAG 19/2
Dags för första medaljerna att
delas ut när sprinten avgörs.
13.00 LÄNGD, sprint, kval, damer och herrar
klassisk stil
15.15 LÄNGD, sprint, final, damer och herrar
klassisk stil
17.00 BACKE, HS 100 (normalbacke), kval, damer
19.00 Underhållning på Medal Plaza
20.15 Medaljceremoni

n FREDAG 20/2
Ska storstjärnan Sara Takanashi
ta sin första individuella
guldmedalj?

13.30 LÄNGD, 10 km, individuell, damer fristil
19.00 Underhållning på Medal Plaza
20.15 Medaljceremoni

n ONSDAG 25/2
Ska silver och brons i OS för
vandlas till svenskt VM-guld?
13.30 LÄNGD, 15 km, individuell, herrar fristil
16.00 BACKE, HS 134 (stor backe), provomgång,
herrar
17.00 BACKE, HS 134 (stor backe), kval, herrar
19.00 Underhållning på Medal Plaza
20.15 Medaljceremoni

n TORSDAG 26/2
Tunga medaljer ska delas ut när
både nordisk kombination och
backhoppning avgörs i den stora
hoppbacken.

09.00 NOK, HS 100 (normalbacke), individuell,
provomgång
10.00 NOK, HS 100 (normalbacke), individuell
15.00 BACKE, HS 100 (normalbacke), prov
omgång, herrar
16.00 NOK, 10 km Gundersen, individuell
16.00 BACKE, HS 100 (normalbacke),
provomgång, damer
17.00 BACKE, HS 100 (normalbacke), damer
19.00 BACKE, HS 100 (normalbacke), kval, herrar

09.00 NOK, HS 134 (stor backe), individuell,
provomgång
10.00 NOK, HS 134 (stor backe), individuell
13.30 LÄNGD, stafett 4x5 km, damer
15.15 NOK, 10 km Gundersen, individuell
16.00 BACKE, HS 134 (stor backe), provomgång,
herrar
17.00 BACKE, HS 134 (stor backe), herrar
19.00 Underhållning på Medal Plaza
20.15 Medaljceremoni

n LÖRDAG 21/2
Marit Björgen går för tredje
raka VM-guldet i skiathlon.

n FREDAG 27/2
Det har varit många minnesvärda
stafetter genom åren, blir det en
ny klassiker i Falun 2015?

13.00 LÄNGD, 15 km, skiathlon, damer
14.30 LÄNGD, 30 km, skiathlon, herrar
15.30 BACKE, HS 100 (normalbacke),
provomgång, herrar
16.30 BACKE, HS 100 (normalbacke), herrar
19.00 Underhållning på Medal Plaza
20.15 Medaljceremoni

n SÖNDAG 22/2
Laget i fokus när medaljer
ska delas ut i alla grenar.
Arrangören Falun2015 förbehåller sig rätten att ändra i programmet.

n TISDAG 24/1
Guldchans för Charlotte Kalla
på favoritdistansen.

09.00 NOK, HS 100 (normalbacke), lag,
provomgång
10.00 NOK, HS 100 (normalbacke), lag
12.30 LÄNGD, sprint, lag, kval, damer och
herrar fristil
14.30 LÄNGD, sprint, lag, final, damer och
herrar fristil
16.00 NOK, lag, 4x5 km
16.00 BACKE, HS 100 (normalbacke),
provomgång, mixad
17.00 BACKE, HS 100 (normalbacke), mixad
19.00 Underhållning på Medal Plaza
20.15 Medaljceremoni

13.30 LÄNGD, stafett 4x10 km, herrar
19.00 Underhållning på Medal Plaza
20.15 Medaljceremoni

n LÖRDAG 28/2
Klassiska tremilen för damer och
sista medaljerna ska delas ut i
nordisk kombination och backhoppning.
09.00 NOK, sprint, lag, HS 134 (stor backe),
provomgång
10.00 NOK, sprint, lag HS 134 (stor backe)
13.00 LÄNGD, 30 km, masstart damer klassisk stil
16.00 NOK, sprint, lag, 2x7,5 km
16.00 BACKE, HS 134 (stor backe), lag,
provomgång, herrar
17.00 BACKE, HS 134 (stor backe), lag, herrar
19.00 Underhållning på Medal Plaza
20.15 Medaljceremoni

n MÅNDAG 23/2
Aktivitetsdag med gratis entré.

n SÖNDAG 1/3
Torgny Mogren inför 50.000 åskådare i Falun 1993, Johan Olssons
soloåkning i Val di Fiemme 2013.
Blir det någon ny svensk bragd när
VM i Falun 2015 avslutas?

21.00 Mando Diao-konsert. För biljettköp,
se falun2015.com.

13.30 LÄNGD, 50 km, masstart herrar klassisk stil
16.30 Medalj- och avslutningsceremoni
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Kommunvardag
under VM
Tävlingar på Lugnet, mängder av
besökare i stan och massor av kring
arrangemang – under ett par veckor
kommer VM att prägla Falubornas
vardag. Samtidigt ska kommunens
verksamhet fungera som vanligt.
– Vi har förberett för både folkfest
och oväntade händelser, säger
kommundirektör Dan Nygren.
TEXT: Camilla Sandy.

n SKID-VM/ Inför VM 2015 i

nordiska grenar har kommunens
viktigaste uppgift varit att färdigställa tävlingsanläggningen på
Lugnet. Nu, med bara en vecka
kvar till invigningen, är allt
förberett.
– Vi har anställda som är
mycket engagerade i VM-arbetet
och jobbar med allt från skidspår
till trafikfrågor och kulturevenemang på stan. Och även om
många inte jobbar direkt med
arrangemanget berörs de av VM
på olika sätt, säger Dan Nygren.

VM i vardagen
Kommunens förskolor och fritids
har öppet som vanligt. Skolorna
har lagt samtliga av årets studiedagar till en och samma vecka
vilket ger eleverna ett extra långt
sportlov. Men många, både elever
och lärare, är engagerade i olika
VM-projekt. Till exempel driver
Kristinegymnasiet vandrarhemsaktivitet för besökare och ett
30-tal elever är engagerade i en
lilla-redaktion som kommer
att testa på att jobba som journalister under VM.
– Det är bara några exempel
på hur vi valt att använda VM i
vår vardagliga verksamhet, säger
Dan Nygren.

Krav på kommunikation
Kommundirektörens lednings
stab, som bland annat består
av säkerhetsamordnare,

beredskapssamordnare, chefen
för ledningsförvaltningen och
kommunikationschefen, leder
det kommunala VM-arbetet.
Det handlar om att ha koll på
både städning på stan, behov
av snöröjning och parkeringsfrågor samt kunna svara på
frågor och ge information via
sociala medier och nyheter på
webben. Gruppen har dagliga avstämningar med VM:s
krisledningsorganisation.
– VM är i sig en särskild händelse som kräver en del planering
och som ställer krav på kommunikation med både VM-besökare, Falubor och personal. En
utmaning vi ser fram emot med
spänning, säger Dan Nygren. n

/Öppettider
Flera kommunala lokaler
berörs av VM-arbetet. På
Lugnet är hela Sportcentret
stängt för vanliga besökare 15 februari–2 mars,
med vissa speciallösningar
för föreningar. Sporthallen
är stängd fram till 7 mars.
Stadsbiblioteket har extraöppet till kl 20 på vardagarna och har tagit fram ett
särskilt VM-program med
aktiviteter. Kommunens
växel har öppet som vanligt, kl 08.00–17.00.
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Stort geografiskt
område en utmaning
Vår kommun har ungefär 57 000 invånare, varav cirka 37 000 bor i Falun.
Falu kommun skiljer sig från de andra dalakommunerna genom att vara både länets
största kommun till invånarantalet, och samtidigt en landsbygdskommun med
ganska stora avstånd och utspridda tätorter.
TEXT OCH FOTO: Peter Dahlkvist

Utmaningen är att få
god service och arbets
tillfällen på en stor geografisk yta.
– Förutsättningarna
ger oss stora möjligheter att
skapa tillväxt i kommunen,
Mats Dahlström
men det krävs flexibilitet
och klokt tänkande för att tillväxten ska
komma hela kommunen till del, säger Mats
Dahlström (C), kommunalråd i Falun och
ordförande i Landsbygdsrådet.

Kärnfrågorna för många på lands
bygden är möjligheterna till bra
kollektivtrafik, bredband, och
service i form av lanthandel, post
och apoteksombud. Hur jobbar ni på
Landsbygdsrådet med de här frågorna?

© Mät & karta Falu kommun

n FALU KOMMUN/

– Vi har dessa frågor i fokus ständigt och
arbetar hela tiden med lösningar utifrån behov
som vi ser. Kollektivtrafiken har nyligen lagts
om och vi arbetar för att hitta lösningar där
människor upplever att servicen försämrats.
Bredbandsutbyggnaden pågår med bra fart i
kommunen men det behövs lite hjälp för att
hitta den bästa organisationen och bra ekonomiska villkor på alla platser. När det gäller
kommersiell service ska vi just nu dra igång
arbetet med ett serviceprogram kopplat till
den fördjupade översiktsplanen. Under tiden
jobbar vi med hemsändningsbidrag, stöd till
butiker och serviceställen.

Vilka möjligheter/svårigheter finns
för att hela kommunen ska växa?
– Möjligheterna ligger i att Falun är en av de
relativt få kommuner som faktiskt växer befolkningsmässigt, vi har ett brett näringsliv, bra
utbildningsmöjligheter och ett stort utbud av
kultur- och fritidsaktiviteter. Falun är en kommun som har attraktionskraft och samarbetet
med Borlänge stärker detta. Svårigheterna
ligger i att nyttja alla möjligheter och tillgångar
för tillväxt och jobbskapande, då näringslivet
utanför stadskärnan har lite annan karaktär,
och ställer lite andra krav på kommunens strategier och insatser. Sammantaget handlar det
ändå om att ha en bra service, goda kommunikationer och ett näringslivsklimat i toppklass,
framför Dahlström.
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Vad kan kommunen hjälpa till med?

Falu kommun omfattar en
stor yta, närmare bestämt
2 275 kvadratkilometer.

– Kommunens arbete handlar mycket om att
kunna vara stöd och lots för olika företagares
behov av myndighetskontakter. Det är endast
i undantagsfall det handlar om pengar. Men
vi vet att om vi kan medverka till att olika
servicefunktioner fungerar och drivs, så
fungerar hela samhället bättre för alla och
det blir en bättre kommun att bo och leva i,
avslutar Mats Dahlström. n

V Å R T FA L U N

/Vi ställde tre frågor till boende i Övertänger, Lumsheden, Sågmyra och Vassbo:

2
1
VAD HÄNDER
I BYN/SAM
HÄLLET?

VAD ÄR BÄST
MED ATT BO
HÄR?

3
FINNS DET
NÅGOT SOM NI
SAKNAR ELLER
ÖNSKAR?

Per-Olov Alderback, ordförande
Samverkan i Tängerdalen, Övertänger:
Vi har plogat upp en 2,3
kilometer lång isbana på sjön,
som har blivit väldigt uppskattad
av både unga och gamla. Sedan
jobbar vi med att försöka förbättra
busslinjerna på landsbygden. Vi
arbetar också för att få åtgärder
så att trafikanterna håller 60
kilometer i timmen genom byn.
2 För mig så handlar det om

friheten att bo på landet. Det är
ett vackert landskap med sjöar
och goda rekreationsmöjligheter,
fantastiska skidspår och
vandringsleder.
3 Vi vill att servicen säkerställs
och att det inte blir neddragningar på busslinjer, bredband
och fast telefoni. Sedan hoppas
vi att affären blir kvar.

Marie Hellbom,
lanthandlare,
Lumsheden:

Andreas Aronsson,
ägare av bland
annat Vassbo Van
drarhem, Vassbo:

1

”På sommaren är det
en dröm att gå långa
promenader på den
gamla banvallen.”
Gunilla Westh och hunden Sigge, Sågmyra:
1 Vi har bildat en kommitté
och rustat Sågmyra Folkets
park, snart ska vi ha pulka
och pjäxdans där. Hockey
planen är det många som
använder men vi behöver en
ny sarg. Sågmyrakören, flera
föreningar och byarådet har
saker på gång, Hembygds
föreningen är också aktiv.
Sedan är nästan hela byn
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engagerad i skidklubben
som bland annat arrangerar
Hackmoraloppen.
2 Jag har bott i Stockholm
i många år men flyttade
sedan tillbaka till Sågmyra.
Det här är hemma för mig
och jag tycker om lugnet.
På sommaren är det en dröm
att gå långa promenader på
den gamla banvallen.

Vi har en ungdomsgård som
är populär bland ungdomarna
och en ishockeyplan där många
barn leker och spelar hockey,
tyvärr så saknas det nu en sarg.
Sedan kör skoterklubben upp
lederna och de har utflykter. Vi
har en del föreningar som håller
på med bland annat släktforskning och det finns äldreträffar.
2 Det är bra att bo här för
att det är lugnt och skönt.
Lumsheden ligger bra till så det
går att arbetspendla till både
Falun, Sandviken och Gävle.
3 Det saknas bra bussförbindelser till Falun. Vi hoppas
på lönsamhet så att vi kan ha
kvar butiken.
1

3 Tyvärr har vi ingen
möjlighet att tanka bilen
i Sågmyra, så det är det
många som saknar.
Sedan har de krånglat till
det med bussarna, så vi har
ganska dåliga förbindelser.
Bredbandsuppkoppling via
fiber är det också många
som efterfrågar.

1 Vi kommer att ta emot alla
VM-tävlande från ett land. Det
kommer att bli mycket aktivitet
här i Vassbo då. När det gäller
busstrafiken så drog vi det längsta
strået, så det är mycket bättre
kollektivtrafik här nu. Det byggs
även en ny villa och byn utvecklas.
2 Helt klart läget. Den lilla byn
vid sjön mitt emellan Falun och
Borlänge. Vi har en god gemenskap
och det är en spännande miljö
med anor.
3 Det är svårt att få bygga nytt
i byn vilket vi tycker är stelbent.
Inget får ändras här i Vassbo,
vilket är synd för vi vill få fler
att flytta hit.

15

/Min vardag: HR-specialist
n VAKTMÄSTARE, BIBLIOTEKARIER, PEDAGOGER, POLITIKER, SJUKSKÖTERSKOR, INGENJÖRER,
SOCIALSEKRETERARE, EKONOMER OCH MÅNGA FLER – I ORGANISATIONEN FALU KOMMUN
ARBETAR NÄRA 5 000 PERSONER. I DEN HÄR SERIEN MÖTER DU NÅGRA AV DEM.

Ellen vill stärka
KOMMUNENS SJÄLVBILD

Hon tog steget från
konsultlivet i Stockholm
till en tjänst som
samordningsansvarig
på Rekryteringscenter
i Falu kommun. Ellen
Fridner var föräldraledig
när hon fick jobbet men
idag är hon i full gång
och tycker att detta är
det häftigaste jobb hon
någonsin haft.
TEXT: Agneta Barle. FOTO: Anders Hansson

n MIN VARDAG/ Ellen Fridner blev tidigt

intresserad av personalfrågor och rekrytering.
Hon är uppvuxen i Ljusdal, pluggade på
universiteten i Göteborg och Växjö och skrev
sin magisteruppsats om just ledarrekrytering
och headhunting. Efter några intensiva år på
en rekryteringsfirma i Stockholm kände hon
att hon ville prova något annat. Hennes man
fick jobb i Falun, hon hade en syster som
bodde där, så allt talade för att familjen skulle
flytta. Så skedde och då dök Ellens drömtjänst
som samordnare på kommunens nystartade
Rekryteringscenter upp.

Började med föräldraledighet
Ellen var gravid med sitt andra barn när hon
blev kallad till anställningsintervju.
– Jag ville ha en annan typ av anställning
och arbetsgivare. Jag lockades av den kommunala verksamheten; det kändes viktigt att
jobba för en bra och väl fungerande offentlig
sektor. Och tänk, jag fick jobbet, trots att jag
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började med att vara föräldraledig i nio månader. Helt fantastiskt – vilken arbetsgivare!

Nära samarbete
Ellen är anställd som HR-specialist sedan
våren 2013 och jobbar som samordnare för
Rekryteringscenter. Hon och hennes två
kollegor arbetar mycket nära varandra, de
sitter i samma rum och har dagliga diskus
sioner om pågående uppdrag.
– På det viset blir vi starkare tillsammans,
vi ligger på varandra och då vågar man mer i
sitt jobb.
Alla tjänster i Falu kommun som utannonseras ska gå via Rekryteringscenter. När det
gäller chefs- och specialistrekryteringar är de
med under hela processen, de leder arbetet,
håller i tester, intervjuer och arbetsprover och
ser till att tidsplanen hålls. De ser också till att
ingen ska ha insyn i ärendet innan de gjort ett
första urval.
– På det viset undviker vi att man skaffar
sig bilder och förutfattade meningar om personerna som söker en viss tjänst. Vi ska hålla oss
så objektiva vi bara kan.

Komplex verksamhet
Övriga tjänster går också via Rekryterings
center men då handlar det om punktinsatser
som annonsering och att ha koll på alla tjänster
som läggs ut.
– Det här jobbet är så häftigt, för vi får en
sådan otrolig insyn – det är så olika vad förvaltningarna sysslar med, vilka frågeställningar
man står inför och vilka problem man har. Ena
dagen handlar det om att tillsätta en ny rektor,
nästa dag behövs någon till kostenheten och
tredje dagen ska det vara en projektledare till
kommunfastigheter. Så där håller det på!
Till Ellens styrkor hör att hon är genuint
nyfiken och bjuder på att hon är okunnig i
vissa frågor.
– Eftersom vi jobbar mot hela kommunen
är jag okunnig om det mesta. Då kan jag ställa

Ellen Fridner
Född: 1977 i Ljusdal,
Bor: Järlinden
Familj: gift och har
två barn, Hedvig
och Knut
Fritid: kollar på och
utövar idrott. Sitter
i styrelsen för IBF
Falun.
Läser: Expeditionen
av Bea Uusma. Är
med i en bokcirkel.
Favoritplatser:
Stångtjärn, Skytte
paviljongen och
Gullnäsgården.
Jag har en förkärlek
för idrottshallar.
Styrka: Bra på att
ändra fokus. Vill ha
resultat.
Nackdel: Jätteotålig.
Ibland kan det vara
bra att sova på saken.
Oväntad talang:
Är bra på ”Kina med
studs” – ett egen
påhittat spel där man
använder Kinaschackbrädet till att studsa
upp kulorna.

”… jag har
ett nyfunnet
intresse för
innebandy …”

vilka frågor som helst och jag vågar stå för att jag
inte kan en viss sak. Men lika viktigt är att bevisa
att jag kan rekrytering. En chef behöver ju en
rådgivare i den situationen och då kan jag fungera som coach. Man spelar på varandras bästa fot.
Ellen brinner för det goda ledarskapet och
vet att dagens och morgondagens medarbetare
alltmer väljer arbetsplats efter dess ledarfilosofi.
– Det är så viktigt för din egen utveckling
och trivsel på jobbet. Jag tror att folk stannar
längre med en öppnare organisation och med
modiga ledare. I Falu kommuns ledarfilosofi
ingår att vi ska ha modiga chefer, som utvecklar
nästa generation. Jag vill därför att man också
ger utrymme för kandidaten att ställa frågor
till chefen under en rekryteringsintervju. Vad
är det bästa du har gjort? Hur är stämningen
i gruppen? Då väljer man Falu kommun som
arbetsplats med allt vad det innebär och chefen
får möjlighet att reflektera över sitt ledarskap.

Förkärlek för idrottshallar
För närvarande jobbar Ellen 90 procent och går
hem vid tre-snåret för att hämta ungarna på förskolan. Eftersom de bor ett stenkast från Lugnet
hamnar de ofta där någon timme eller två.
– Vi stortrivs där. Det händer alltid något, man ser en innebandy-match eller tar ett
dopp i bassängen. Badminton är egentligen
min sport men jag har ett nyfunnet intresse för
innebandy och sitter i styrelsen för IBF Falun.

Stolt över sin arbetsplats
Hon berättar gärna att hon tycker att hon har
en fantastisk arbetsplats. Många tror att hon
bytte ner sig när hon lämnade konsultlivet.
– Detta är det häftigaste jobb jag har haft.
Jag tycker att kommuner som arbetsgivare
många gånger har oförtjänt dåligt rykte, att de
är långsamma, byråkratiska och så vidare. Min
bild är att det är precis tvärtom – här händer
många och viktiga saker och vi är hela tiden i
händelsernas centrum. Vi borde sträcka på oss
mycket mer. n

V Å R T FA L U N

/Min dag

”Det här jobbet
är så häftigt, för
vi får en sådan
otrolig insyn …”
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06.30–07.30: Morgonrutiner inklusive
mutor/hot/lirkande ...
Lämning på förskolan.
08.00–09.00: På jobbet. Mejlkoll.
Morgonkaffe. Förberedelse inför möte,
d v s gå igenom ansökningar.
09.00–10.00: RC-möte. Vi på
Rekryteringscenter går igenom status
i alla pågående uppdrag.
10.00–11.00: Urvalsmöte med
rekryterande chef + fackliga represen
tanter om vilka kandidater som går
vidare till intervju.
11.00–12.00: Teståterkoppling till
kandidat.
12.00–13.00: Lunch
13.00–14.00: Uppstartsmöte inför
ny rekrytering med rekryterande chef.
Skiss på annons.
14.00–15.00: Skriver annons, lägger
ut den på kommunens Linkedin-sida.
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I Falu kommun finns det cirka 11 300 barn
och unga i åldern 0–18 år. En femtedel av dem,
cirka 2 300 barn, har en förälder med missbrukseller riskbruksproblem. Vecka 11 uppmärksammas
dessa barn och unga under rubriken ”Spela roll!/
Vart femte barn.”
– De här barnen ska veta att de inte är ensamma
och de vuxna som möter dem ska veta vad de kan
göra, berättar Anne-Marie Nilsson, Dialogen.
TEXT: Kerstin Lundin. FOTO: Ulf Palm

Många unga
bär på en
hemlighet
n STÖD/ Uppmärksamhetsveckan hålls i

Falun för fjärde året. Den innehåller en rad
föreläsningar, teater i skolan, träffar och andra
aktiviteter. Programmet riktar sig till barn och
unga, personal, allmänhet och politiker från
hela Dalarna. Veckan anordnas på flera håll i
Sverige och bakom initiativet står organisationen CAN, Centralförbundet för alkohol- och
narkotikaupplysning.
– I Falun är vi många organisationer som
jobbar med arrangemanget. Allt sker i bred
och nära samverkan, berättar Marianne Omne
Pontén som representerar Rädda Barnen.

Foto: Kerstin Lundin

VÅGA FRÅGA OM DU MISSTÄNKER ATT NÅGOT ÄR FEL

Anne-Marie Nilsson, Ulrica GustafssonLindberg och Marianne Omne Pontén
ingår i arrangörsstaben för Spela roll!/
Vart femte barn.

Hjälp finns att få
Barn som lever med föräldrar med riskbrukoch missbruksproblem har det ofta tufft. De
kan oroa sig mycket, känna sig ensamma och
sakna någon att prata med. Missbruket är ofta
något av en familjehemlighet.
– Det gäller att våga fråga och våga lyssna
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på de här barnen. Och sedan gäller det att
våga göra något. Personer som växt upp med
den här problematiken undrar ofta ”Varför
var det ingen som frågade?”, säger Marianne
Omne Pontén.
Alla som jobbar inom barnomsorg, skola

I Sverige lever vart femte barn med en förälder som har miss
bruks- eller riskbruksproblem. Falu kommun är inget undantag.
Barnet på bilden har inget samband med artikeln.

och sjukvård är skyldiga att anmäla om de
misstänker att ett barn far illa. Skulle du som
exempelvis granne eller bekant misstänka
detsamma säger lagen att du bör anmäla.
– Tyvärr är det många som drar sig för att
anmäla. Det finns en utbredd missuppfattning
om att barn blir automatiskt omhändertagna
vid en orosanmälan, men så fungerar det inte.
Vi jobbar väldigt mycket med insatser på hemmaplan. Omhändertaganden är ganska ovanliga, säger Anne-Marie Nilsson vid Dialogen,
en avdelning inom socialförvaltningen som
bland annat arbetar med stöd till barn och
unga, enskilt eller i grupp.
Hon berättar att Dialogen har fått utökade
resurser och att den som söker stöd blir väl
bemött.
– Hjälp finns att få, så tveka inte att ta
kontakt med oss på Dialogen. Det är kost
nadsfritt och vi arbetar under sekretess. Att
till exempel delta i gruppsamtal och upptäcka

Spela roll!/Vart
femte barn.
Vecka 11 (9–15 mars)
Ur programmet:
• Marie Björk, författare till ”Jag blundar tills jag finns”.
Föreläsning, stadsbiblioteket 9/3 kl 18
• Den svagare. Dala
teatern. 9–11/3
kl 10.30. Läs mer på
dalateatern.se
Hela programmet finns
på falun.se
Arrangeras av Falu
kommun, Rädda Barnen,
Länsstyrelsen Dalarna,
Landstinget Dalarna,
Svenska kyrkan, studie
förbund m fl.

V Å R T FA L U N

Intensivt arbete
med ishallsfrågan
Sedan 1 december är den
mögelangripna ishallen på Lugnet
stängd och ungdomarna tränar
utomhus eller på annan ort.
Hur ishallsfrågan i Falun ska
lösas är ännu inte klart.
– I dagsläget finns det ett antal
alternativ som diskuteras och
ett mycket stort engagemang för att
hitta en hållbar lösning, berättar
Mats Dahlström (C), kommunalråd.
TEXT: Kerstin Lundin. FOTO: Ulf Palm

n FRITID/ Det kommunala bolaget

/Hit kan du vända dig
n Om du är ung och en förälder
har missbruksproblem eller
psykisk ohälsa.
Dialogens mottagningstelefon, 023-826 04

n Om du misstänker att ett
barn far illa
Telefon 023-830 00, via växeln, be
att få prata med Socialtjänstens
mottagningsenhet.

Lufab (Lugnet i Falun AB) har i uppdrag
att förvalta och utveckla fastigheterna på
Lugnet. 2013 påbörjade Lufab, på uppdrag
av Falu kommun, renoveringen av ishallen.
Den skulle ske i två steg, men krävde mer
resurser än bolaget hade. Lufab genomförde steg 1 av renoveringen och begärde
samtidigt utökad borgensram, men fick nej.
I november beslutade miljönämnden att
hallen skulle stängas senast 1 maj utifrån
tidigare provtagningar av inomhusluften.
Lufab beslutade därefter att stänga hallen
redan 30 november. Några dagar innan, 27
november, beviljade kommunfullmäktige
Lufabs begäran om utökad borgensram.

Flera alternativ
Sedan ishallen stängdes har ett flertal möten
hållits. Flera parter är involverade i diskussionerna: Lufab, föreningar, tjänstemän,
politiker från alla partier, privata aktörer
med flera.
– Vi har tittat på olika alternativ av
varierande standard och storlek. Utmaningen vi har är att vi behöver mer isyta för
de pengar vi investerar. Att bara bygga en
hall efter samma koncept som idag löser
inte den utmaningen, säger Mats Dahlström.
Varken han eller Liselotte Jonsson, vd
för Lufab, kan idag lämna en exakt tidsplan
för den fortsatta processen:
– Vi är medvetna om att många vill
veta när allt blir klart, men det här är en
komplex fråga och vi vill säkerställa att vi
hittar en verkligt bra och hållbar lösning,
säger Liselotte Jonsson.
– Man kan konstatera att vi har många
olika faktorer att ta hänsyn till i det här arbetet, men nummer ett för oss är självklart
att vi ska kunna erbjuda ungdomarna en
sund träningsmiljö, säger Mats Dahlström.
För att lösa den akuta situationen
säsongen 14/15 har Falu kommun garan
terat driftskostnader till Falu IF för att
hyra ett tält över uterinken. n

Läs mer
falun.se -> Stöd & omsorg

att man inte är ensam om sin situation kan
vara väldigt befriande. ”Skönt att träffa andra
som har det som jag”, är en vanlig kommentar.
Vi har också enskilda samtal för den som
hellre vill det.

Väckarklocka
Ulrika Gustafsson Lindberg är ANDTsamordnare i Falu kommun. Förkortningen
ANDT står för alkohol, narkotika, dopning
och tobak. Hon betonar hur viktigt det är att
vuxenvärlden agerar och att insatserna sätts
in tidigt.
– En orosanmälan kan fungera som en
väckarklocka för den förälder som har ett
riskbruk eller missbruk. Som privatperson
kan du bidra till att både barn och föräldrar
får den hjälp de behöver. Kom ihåg att du
genom en orosanmälan inte dömer någon på
förhand, du berättar bara att du är orolig för
att barnet far illa. n
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”Kom ihåg
att du genom
en orosanmälan
inte dömer
någon på
förhand …”
Ulrika Gustafsson
Lindberg

Ishallsfrågan är komplex och i dagsläget finns ingen exakt tidsplan för det fortsatta arbetet.
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Foto: Jan-Erik Andrén

Känner du
din kommun?

Foto: L-G Svärd

Foto: Tina Widén

Foto: L-G Svärd

Foto: Britta Andrésen

Foto: Trons

/Kalendariet: februari–april

Vet du var den här vackra porten
sitter – vilken är byggnaden?
n TÄVLING/ Skicka svaret på ett vykort till:
Vårt Falun, Kommunikationskontoret,
791 83 Falun eller mejla
redaktionen@falun.se

Februari/
(t.o.m. 14/3) Utställning: Dalarnas
äldsta skida. Dalarnas Museum.

1

(t.o.m. 1/3) Julutställning i
herrgårdsmiljö. Svedens gård.

3
4

Meta Roos och Tuna Brass Big
Band. Lugnetkyrkan.
Nyfiken på Kristina Lugn.
Dalateatern.

5–15 Runn Winter Week.
6–8

SM i pimpelfiske.

14

(t.o.m. 2/3) Utställning:
Vintersport. Galleri hörnan.

14
14

14

Digitalsänd opera – Iolanta och
Riddar Blåskäggs bror.
Kulturhuset tio14.

14

Rysk dramatik. Kulturhuset tio14.

15

FalunBorlänge-loppet. Stångtjärn.

17–27 Barnaktiviterer på biblioteket.

20

Teater: Under ytan. Kulturhuset
tio14.

21

Konsert Dalasinfoniettan:
Sounds of Dalecarlia and Sweden.
Kristine kyrka.

24

Klanger för röst och harpa –
Margareta Bengtsson. Dalarnas
Museum.

24

Sportlovsnappet. Karlslund.

25

Älskade Dalaförfattare från
Lagerlöf till Gidlund.
Falu stadsbibliotek.

Falu stadsbiblioteket.
18

Boksoppa och Vristina Staberg.
Falu stadsbibliotek.

18

(t.o.m. 1/3) Skid-VM Falun 2015,
FIS Nordic World Ski Championships. Lugnet.

26

Göran Greider. Falu stadsbibliotek.

(t.o.m. 21/3) Tajt Blomma/
Rut och Ragnar. Dalateatern.

19

Konsert: At Dawn, songs o flight
and darkness. Kristine kyrka.

28

Falu Folk Night – stor VM
spelmansstämma. Gamla Elverket.

(t.o.m. 1/3) Sportlovsaktiviteter.
Falu Gruva.

20

Indie Night with live music
and dj. Magasinet.

28 	

200 körsångare möter Bengan
Jansson. Kristine kyrka.

Mars/
27–28 Clash of Nations. Lugnet.
6

Kultursoppa: Resa i blusens spår.
Dalateatern.

6

American Songbook på
svenska, Whie, Ebba och Plura.
Kulturhuset tio14.

7

Falumästerskapet i pimpel.
Roxnäs udde.

7

Barnteater: Mamma borta.
Kulturhuset tio14.

21

Dalasinfoniettan – hjältemodiga
stjärnbilder. Kristinehallen.

7

Dalasinfoniettan – våraningar
i D-dur. Kristinehallen.

21

Nyinflyttadtur (anmälan via
anmalan@falun.se).

14

Barnens skidspel. Lugnet.

25

14

Stora Daldansen the Nordic Baltic
Ballet Competition. Kulturhuset tio14.

Ägd – vad kostar ett rikare liv?
Magasinet.

28

21

Barnteater: Konrads kalas.
kulturhuset tio14.

Dalasinfoniettan – mamma Mu
och kråkan. Kristinehallen.

Foto: Janna Betzén

1

Vi vill ha ditt svar senast 15 mars. Fem
vinnare belönas med ett presentkort på 200 kr
hos Visit Södra Dalarna – vinsten kommer
med posten. Rätt svar och namn på vinnarna
presenteras i nästa nummer av Vårt Falun.

Vinnare

Bilden i förra numrets tävling visade
såningsmannen utanför Svärdsjö kyrka.
Tack för alla rätta svar! Vinnare denna gång:
• Monica Davidsson
• Bengt Pallin
• Britt-Marie Tjern
Grattis – vinsterna kommer med posten.

Gilla oss!
n FACEBOOK/ Visste du att Falu kommun

April/
4

DAK-veteranmotormarknad.
Lugnet.

10

Thåström. Magasinet.

25

18

Dalasinfoniettan – i väntan på
sommarnatten. Kristinehallen.

Lyrisk Lars-Erik Larsson.
Kristinehallen.

30

Valborgsfirande. Falu Gruva.

18

Byggnadsvårdsdag. Falu Gruva.

30

25

Digitalsänd opera – Cavalleria Rusticanaa/ Pajazzo. Kulturhuset tio14.

(t.o.m. 3/5) Haglöf & Nordqvist
Floorball cup. Lugnet.

4–12 Påsklovsaktiviteter. Falu Gruva.
10

Al Pitchers standup-show
”Nääämen it’s Al Pitcher”.
Kulturhuset tio14.

har en officiell Facebook-sida? Det har vi
haft sedan 2009. Här hittar du information
och kan ställa frågor. Gå gärna in och gilla
oss – facebook.se/falukommun
Flera förvaltningar, fritidsgårdar och
projekt har även egna Facebook-sidor.
För mer information, se
falun.se/socialamedier.

Kalendariet visar ett axplock av allt som händer runt om i kommunen. Vissa evenemang ges vid flera tillfällen. Vi reserverar oss för ändringar.
Detaljer och tider hittar du hos Visit Södra Dalarna på Trotzgatan 10–12 eller www.visitsodradalarna.se. För biljetter till flera av evenemangen, tfn 0771-62 62 62.

Nästa nummer kommer i maj/juni 2015. Nyhetstips: redaktionen@falun.se eller tfn 023-827 22!

