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VÄLKOMMEN
TILL FALUN!

Upplev världsarvsstaden
Falun. Strosa i faluröda
kvarter, slå dig ner på ett
café, shoppa eller gå på
konsert. Vi har alltid
spännande saker på gång,
välkommen!
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OM FALUN

NÄRINGSLIV

Dalarnas största kommun med ca 60 000 invånare, Falun är också en del av

Näringslivet bygger på småföretagande; om-

Falun Borlänge-regionen med 165 000 invånare
Falun fick sina stadsrättigheter 1641 och var då Sveriges näst största stad
Falun är framträdande inom hållbar utveckling med sitt arbete inom tillväxt,
folkhälsa och miljö
Sedan 2001 finns Falun, med sitt gruvlandskap, stadslandskap och bergsmanslandskap, listat på UNESCO:s världsarvslista
Fyrfaldig arrangör av skid-VM, 2015 överträffade vi alla förväntningar
Satsning på demokratifrågor, Falu demokratipass används nu av flera
kommuner i Sverige och även i Europa

kring 350 nya företag startas varje år och totalt
finns cirka 5 800 företag i kommunen
Flera internationella företag i kommunen bland
annat Stora Enso, Cederroth International, NKT
Cables AB
En stor andel jobbar inom offentlig sektor
Tillgång till Företagsinkubator, Nyföretagarcentrum och kommunens företagslots
Projekt för att främja byggande i trä
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KULTUR OCH NÖJE

UTBILDNING

Falun blev utsedd till ”Årets kulturkommun 2015” av Vision
En levande stadskärna med mer än 200 affärer, två gallerior,

27 kommunala grundskolor och tre friskolor
Två kommunala gynmasieskolor och flera frigymnasium
Stort utbud av gymnasieutbildningar med allt från plåtslageri,

caféer, restauranger och härliga utseserveringar

Besök något av alla bibliotek i kommunen
Upptäck Dalarnas museum, Gruvmuseet eller Idrottsmuseet
På Kulturhus tio14 finns aktiviteter för alla åldrar
Besök Carl Larsson-gården i Sundborn – Sveriges mest berömda
konstnärshem

Njut av allt från klassisk musik med Dalasinfoniettan till folkmusik
och rock på rockfestivalen Sabaton Open Air

Festivaler, marknader och evenemang året runt i hela kommunen

idrott, naturvetenskap till musik och vård

Kulturskola för alla åldrar
Musikkonservatorium
16 000 studerar vid Högskolan Dalarna, med campus i Falun
och Borlänge. Högskolan erbjuder ett 60-tal utbildningsprogram och cirka 1100 olika kurser
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BARNOMSORG

FRITID

67 förskolor
Stort utbud av olika pedagogiska inriktningar
Montessori-pedagogik
Uteaktiviteter
Dagbarnvårdare
Öppen förskola
Kooperativa förskolor

Var femte Falubo är medlem i en förening
På Lugnet tränar elit och motionär tillsammans. 58 av Riksidrottsförbundets
67 specialidrotter kan utövas på Lugnet

Varje år har Lugnet cirka 1,5 miljoner besökare
Fantastisk skidåkning i snösäkra Sörskog
Mountainbikeleder
Ridskolor
Flera slalombackar i kommunen
Gym och träningslokaler i hela kommunen
Två golfbanor
17 offentliga badplatser och tre tempererade bad
Lekplatser, bollplaner, islekbanor och hockeyrinkar för alla
Långfärdsskridskoåkning på milslånga plogade banor på sjön Runn
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BOENDE

KOMMUNIKATIONER

REKREATION

Varje år byggs ett 100-

I Falun satsar man på bra cykelvägar, totalt finns

tal nya hyresrätter
Bo sjönära, på landet
eller i centrum
Kommunal tomtkö
Satsning på nya bostadsområden

137 km gång- och cykelvägar i kommunen
Bussar tar dig till varje hörn av vår kommun och till
grannkommunerna
Bra tåg- och bussförbindelser till Stockholm och
övriga Sverige
Ca 3 timmar med tåg eller bil till Stockholm, ca 5,5
timme till Göteborg och drygt 6 timmar till Umeå
Flyg direkt till Sveriges största städer och flera andra
populära resmål från Dala Airport

16 naturreservat i kommunen
Spjärshällen, 506 meter över havet, är
Faluns högsta berg

Skog och mark finns alltid runt hörnet
Härligt båtliv på skärgårdssjön Runn

Falu kommun, ledningsförvaltningen, kommunikationskontoret, oktober 2016 • Tryck: Strålins

Funderar du på att
flytta till Falun?
Välkommen!
På falun.se/flyttatill har vi samlat
information som vi tror kan vara
intressant för dig. Läs mer och
hör gärna av dig.

Umeå

Sundsvall

Dalarna

Gävle

FALUN
Stockholm

Göteborg

MED FALUN SOM UTGÅNGSPUNKT
Åka utför i Sälenfjällen, 3 tim
Segla vid kusten, 1 tim
Gå på konsert i Dalhalla, 55 min
Shoppa i Stockholm, 3 tim
Åka Vasaloppet, 1 tim
Fiska bäcköring, 10 min

Malmö
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FÖLJ OSS I SOCIALA MEDIER:
facebook.com/falukommun
falu_kommun
falukommun

Falu kommun • 023-830 00 • info@falun.se • www.falun.se

