Byggstart för
Resecentrum Falun
– men kommunens delar får vänta

Första spadtaget
och öppet hus
12 juni
Välkommen på fika
och öppet hus i samband med Resecentrum
Faluns officiella första
spadtag vid järnvägsstationen onsdag 12
juni. Träffa Trafikverket,
Dalatrafik och Falu
kommun. Kom och
prata Resecentrum
Falun med oss!
Mer information
om 12 juni kommer
i brevlådan, på
falun.se/resecentrum
och i annonser i
dagspress.

Tidplan

Om knappt en månad drar bygget av Resecentrum
Falun igång. Det första spadtaget tas onsdag 12 juni.
n Resecentrum/ Tidigare i år genomförde
Falu kommun en upphandling för bygget
av sina delar i Resecentrum Falun. Upp
handlingen har nu överklagats.
– Innan förvaltningsrätten har avgjort
ärendet kan vi inte börja bygga.
Vissa förberedande åtgärder kan vi göra
redan nu, medan andra saker måste vänta,
säger Per Grundström, projektsamordnare i
Resecentrum Falun, Falu kommun.

Enligt plan
Trafikverkets och Dalatrafiks delar av projektet
påverkas inte av kommunens upphandling,
utan löper på enligt tidplan.

– Vi räknar med att Trafik
verket ska komma igång
med flytten av Grycksbo
banan i mitten av juni och
med bygget av gångpassagen
under spåren i sommar,
Per Grundström berättar Per.
Dalatrafik håller just
nu på att upphandla entreprenör för bygget
av bussterminal för regionbussar och fjärrbussar i anslutning till järnvägsstationen. De
räknar med att skriva kontrakt med sin bygg
entreprenör i början av augusti.
– Sedan ska det bygget sannolikt komma
igång under hösten, säger Per. n

/Trafiken under byggtiden
Då delar av bygget (ny infart från Korsnäsvägen med mera) är försenat
blir det till en början inga stora trafikstörningar i centrala Falun.
Tåg
Från mitten av juni blir
det rörigt i anslutning till
järnvägsstationen. Du kan
fortfarande gå, cykla eller
åka bil till stationen, men
utrymmet för på- och av
stigning samt parkering runt
stationen kommer att vara
begränsat. Tydliga skyltar
kommer att leda rätt.
Buss
Dalatrafik gör ändringar i
samband med skiftet till
sommartidtabell 16 juni:
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• Hållplats för landsbygdslinje 253 från Östra Hamnbussar med start- och
gatan till Lugnet och linje
ändhållplats vid stationen
254 från Östra Hamngatan
blir istället Östra Hamn
via Falu lasarett huvud
gatan, med undantag
entrén till Regementet.
för linje 59 och 65 som
• Linje 701 kommer inte
istället angör hållplats
gå via Trotzgatan. HållFalugatan.
plats Grand Hotel tas
• Tätortstrafikanter hänvisas
därför ur bruk. Håll
till Östra Hamngatan, linje
platserna på Östra Hamn701/702, och Falugatan,
gatan byter plats. 701
övriga tätortslinjer.
mot Slätta/Herrhagen
• Linje 713 från järnvägs-
kommer att stå vid
stationen via Falu Lasarett
Faluån. 701 mot Korsnäs/
och Lugnet läggs ner.
Hosjö kommer att stå
Resenärer hänvisas till
vid ICA Falan.

Maj:
• Dalatrafik
upphandlar
byggentreprenör.
Början av juni:
• Information om
Resecentrum
Falun skickas hem
till alla som bor i
kommunen.
12 juni:
• Första spadtaget
och öppet hus
(se texten ovanför)
Mitten av juni:
• Trafikverket börjar
flytta Grycksbobanan
och bygga gång
tunnel, trappor, hiss
samt väderskydd.
• De startar även
ombyggnad av
tågspåren.
• Spår 1 och ytterplattformen förlängs
mot centrum.
Hösten:
• Dalatrafik börjar
bygget av buss
terminal för region
bussar och fjärr
bussar i anslutning
till järnvägs
stationen.
I dagsläget är det
inte klart när bygget av
övriga delar kan starta.
Vill du veta mer?
Webb:
falun.se/
resecentrumfalun
E-post:
resecentrum@falun.se
Telefon:
023-830 00

Aktivt sommarlov
På sommarlovet finns massor
med skoj att hitta på – Falu
kommun erbjuder flera
aktiviteter för barn och unga.

Dagkollo på Hellmansö
Två veckors sommarkollo med bad,
fiske, kanoting och mycket annat.
Båten går från Hälsinggårdsbryggan.
För vem: du som gått ut åk 4 och
äldre. När: 17–28 juni, vardagar
kl 9–16. Matsäck medtages.
Kostnad: Gratis, ingen föranmälan.
Information: 0246-815 33, Gunnar
eller 023-830 74, Magda/Annelie.

Fiskehajk
Följ med och prova på fiskelyckan och
vildmarkslivet. Vi fiskar (medtag eget
kastspö), lagar mat över öppen eld och
övernattar i tält. För vem: du som är
13–16 år. När: 30 juli kl 10 till 31 juli
kl 15. Kostnad: 100 kr (kvällsmat,
dryck och frukost ingår i priset).
Var: Stortjärn i Gårdviksområdet.
Sista anmälningsdag: 5 juni till
Svärdsjö fritidsgård tis–tor kl 17–21,
tfn 0246-815 33.

Skateboardläger
Tre dagar med duktiga skateboard
ledare som lär dig olika tekniker. För
vem: du som är 10–16 år. När: 6–8
kl 09–15 augusti. Var: Grycksbo fritidsgård, Grycksboskolan. Kostnad:
150 kr (lunch ingår). Information
och anmälan: fram till 14 juni tfn
023-830 28, därefter tfn 023-828 88.
Sista anmälningsdag: 28 juni.
Begränsat antal platser.
Fler aktiviteter kan tillkomma.
Håll utkik på falun.se/sommarlov
Sommarkurserna på Konstgrafiska
verkstaden är redan fulltecknade.

Årets blomster
Varje sommar planterar
kommunen ut tusentals plantor
som pryder stadsmiljön.
– Rosa och lila
är temat i år och
finns med i någon
kombination i alla
rabatter och kärl.
Temat blandar vi
sedan med andra
färger. Det blir till
exempel rosa och vitt på Stora torget,
vinrött, rosa och lila i Geislerska
parken, rosa och lila på Slaggatan och
lila och brons på Fisktorget, berättar
Johannah Rönnkvist, parkingenjör.
Sommarblommorna börjar plan
teras ut efter skolavslutningen.
Målet är att allt ska vara klart tills
midsommar.
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