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Leva i Falun

Det är lätt
att förälska
sig i Falun
Här har vi fyra årstider, korta avstånd,
ett spännande näringsliv, ett rikt
kulturliv och ett stort utbud av friluftsaktiviteter. Välkommen du också!
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FALUN – Vår plats på jorden

kommunikationer

Dalarnas största kommun med ca 56 000 invånare
ÎÎ
Residensstad och centrum för kultur och idrott i Dalarna
ÎÎ
Allt du behöver finns nära till hands: arbete, skola, natur, kultur och aktiv fritid
ÎÎ
Kommunen satsar stort på att utveckla sina tre profilområden; Idrott/Hälsa, Media och
ÎÎ

Bussar tar dig till varje hörn av vår
ÎÎ

Kultur/Turism
Det tar bara 15 minuter att cykla genom Falu centrum
ÎÎ
Aktivt och långt framskridet arbete med hållbar utveckling inom miljö, tillväxt och
ÎÎ
folkhälsa
Falun är syskonstad med Borlänge. Tillsammans bildar städerna en gemensam bostadsÎÎ
och arbetsmarknad med över 100 000 invånare.

kommun och till grannkommunerna
Många bra cykelvägar
ÎÎ
Flera tåg- och bussförbindelser till
ÎÎ
Stockholm och övriga Sverige varje dag
Ca 2,5 timme med tåg eller bil till
ÎÎ
Stockholm, ca 5,5 timme till Göteborg
och drygt 6 timmar till Umeå
Flyg direkt till Göteborg eller Malmö
ÎÎ
från Dala Airport

Hur ser ditt
drömboende ut?
I en vacker stadskärna eller med
ytterområdets närhet till både stad
och natur? På landsbygden med hagar
och betande djur? Skog och berg eller
sjönära läge?
Kanske drömmer du om att bygga ditt
eget hus, eller bo mitt i en myllrande
stadskärna. Eller varför inte en nyrustad dalagård eller i nybyggda trähus
mitt i centrum.
I Falun är dina valmöjligheter många
och varierade.
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dynamiskt näringsliv

leva och bo

rekreation

Näringslivet bygger på småföretagande;
ÎÎ

Bygga eget hus
ÎÎ
Hyresrätt
ÎÎ
Villa
ÎÎ
Bostadsrätt
ÎÎ
Centralt
ÎÎ
I ytterområden
ÎÎ
På landet
ÎÎ
Sjönära
ÎÎ

14 naturreservat
ÎÎ
Rikt med sjöar och vattendrag
ÎÎ
Skärgårdsjön Runn
ÎÎ
Skog och mark finns alltid runt hörnet
ÎÎ
Utförsåkning i Bjursås Skicenter
ÎÎ
Härlig längdskidåkning i snösäkra
ÎÎ

omkring 350 nya företag startas varje
år och totalt finns cirka 4 800 företag
Flera internationella företag: bland
ÎÎ
annat Stora Enso, Cederroth International, Ericsson Network Technologies
En stor andel jobbar inom offentlig
ÎÎ
sektor
Tillgång till Företagsinkubator och
ÎÎ
Nyföretagarcentrum samt kommunens
Företagslots

Sörskog
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Nära till det
du behöver
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Falun är en stad med många fasetter.
Här har du residensstaden, kulturstaden, sjöstaden, evenemangsstaden, skolstaden, it/mediestaden,
idrottsstaden, köpstaden och därmed
ett självklart centrum i Dalarna.
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barnomsorg

utbildning

högskolan dalarna

2 900 barn finns i förskoleverksamÎÎ

9 000 barn och ungdomar går i skolor
ÎÎ

67 utbildningsprogram och
ÎÎ

heten i Falun
Stort utbud av olika inriktningar
ÎÎ
Montessori-pedagogik
ÎÎ
Uteaktiviteter
ÎÎ
Dygnet runt-öppen förskola
ÎÎ
Allergiförskola
ÎÎ
Dagbarnvårdare
ÎÎ
Kooperativa förskolor
ÎÎ

i Falun, i grundskolor och på våra tre
gymnasier
27 kommunala grundskolor och
ÎÎ
två friskolor
Stort utbud av gymnasieutbildningar:
ÎÎ
idrott, estet, tryck, restaurang,
fordon m.m.
Dans- och musikskola
ÎÎ
Flera gymnasiala friskolor
ÎÎ
Musikkonservatorium
ÎÎ

ca 1 200 kurser
Kandidatexamen inom humaniora,
ÎÎ
samhällsvetenskap, vårdvetenskap,
naturvetenskap och teknik
Yrkesexamina för till exempel lärare,
ÎÎ
sjuksköterska eller ingenjör

sjukvård
Länssjukhus
ÎÎ
Fyra vårdcentraler
ÎÎ

Fotografer:
1, 10, 12 & 14. Ulf Palm
2. Tina Widén/Falu kommun
3. Anna Holmquist/bildarkivet.se
4 & 6. Amanda Sveed/bildarkivet.se
5. Birgitta Wahlberg
7, 11, 13 & 18. Trons
8. Per Eriksson
9. Per Hanstorp/bildarkivet.se
15. Jörgen Wiklund/bildarkivet.se
16. Leif Johansson/bildarkivet.se
17. Göran Rosenström/Falu kommun
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Ett centrum för
idrott och kultur
Hälsa och idrott är Faluns profilområde nummer ett. Falun
håller på att etablera sig som ett nationellt centrum inom
hälsa och idrott.
Vi är också stolta över att Falun med sitt gruvlandskap,
stadslandskap och bergsmanslandskap blivit listat som
världsarv.
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idrott och friluftsliv

kultur och nöje

Lugnet, en av Sveriges mest kompletta sport- och fritidsanÎÎ

Ca 60 caféer och restauranger
ÎÎ
En levande stadskärna med mer än 160 butiker
ÎÎ
Två gallerior och flera mysiga shoppinggator
ÎÎ
Läns- och stadsbibliotek, Dalarnas museum, Dalateatern 		
ÎÎ

läggningar, finns i Falun. Här kan 60 av Riksidrottsförbundets
ca 70 specialidrotter utövas.
Närhet till snowboard- och slalombackar
ÎÎ
Skidspår, vandringsleder och ridklubbar
ÎÎ
Långfärdsskridskor med tillgång till plogade banor på sjön Runn
ÎÎ
Gym och träningslokaler i hela kommunen
ÎÎ
150 barn- och ungdomsföreningar
ÎÎ
Segelklubb, tennisklubb och två golfbanor
ÎÎ
17 offentliga badplatser och tre tempererade
ÎÎ
83 lekplatser, 54 bollplaner och tjugotalet islekbanor och
ÎÎ
hockeyrinkar

och Dalasinfoniettan är lokaliserade i Falun
Världsarvet Falun och Carl Larsson-gården
ÎÎ
Rikt musikliv: från klassisk musik till folkmusik och rock
ÎÎ
Festivaler, marknader och kulturarrangemang året om
ÎÎ
Biografer, diskotek och konsertarenor
ÎÎ
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Funderar du
på att flytta
till Falun?
Du är varmt
välkommen!

Umeå

Sundsvall

Dalarna

Gävle

FALUN
Stockholm

Göteborg

Malmö

MED faLUN som utgångspunkt
Åka utför i Sälenfjällen, 3 tim
ÎÎ
Segla vid kusten, 1 tim
ÎÎ
Festivalyra på Peace & Love, 12 min
ÎÎ
Gå på konsert i Dalhalla, 55 min
ÎÎ
Titta på elithockey, 1 tim
ÎÎ
Shoppa i Stockholm, 3 tim
ÎÎ
Åka Vasaloppet, 1 tim
ÎÎ
Fiska bäcköring, 10 min
ÎÎ

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

