VÄRLDSARVET FALUNS VÄNFÖRENING

Nyhetsbrev mars 2015
Ännu ett år har gått och Världsarvet Faluns Vänförening summerar 2014 års verksamhet. Föreningen har avslutat
sitt stora projekt ”Vattnets väg till gruvan” och genomfört ännu en historisk festival på världsarvstema genom
”Falun Då – historiska festdagar i Världsarvet Falun”. Båda med mycket lyckat resultat.
Ett stort tack riktas till projektledaren Björn Fahlén och föreningens skattmästare Anita Fahlvik-Mattsson, som
har lagt ner ett stort arbete på Vattnets väg-projektet och sett till att ekonomin har fungerat bra och inte gett
föreningen några bekymmer. Det är tämligen ovanligt att en så liten förening som vår har genomfört ett så stort
projekt och hanterat intäkter och utgifter i miljonklass. Det lyckade projektet har dock satt sina spår hos några av
oss, som arbetat mycket med projektet och hindrat oss från att vara lika aktiva i föreningens normala verksamhet.
Medlemsantalet har tyvärr sjunkit och engagemanget minskat. Några av trotjänarna i styrelsen har därför
meddelat valberedningen att deras platser nu står till förfogande. En förnyelse är nödvändig för att pumpa in nytt
blod i Vänföreningens fortsatta arbete. Meddela gärna valberedningen genom Örjan Hamrin 070-595 82 16 om
du är intresserad av att ingå i styrelsen.
Dags alltså för årsmöte och summering av 2014 års aktiviteter. Detta äger rum på Dalarnas idrottsmuseum,
Holmgatan 11-Vattugränd 1, Falun tisdagen den 24 mars kl. 18.30. Förutom stadgeenliga
årsmötesförhandlingar blir det en visning av museet för dem som så önskar. Alla medlemmar i Vänföreningen
hälsas hjärtligt välkomna!
Vi hoppas att Du vill fortsätta att stödja Världsarvet Faluns Vänförening som medlem. Din medlemsavgift för
2015 kan du nu betala in. Avgiften är 100 kr och sätts in på bankkonto 8166-1 904 936 796-5 eller bg 2837789. Glöm inte att ange namn, adress, telefon och e-postadress!
Arbetet med projektet ”Vattnets väg till gruvan” avslutades för Vänföreningens del söndagen den 18 maj 2014
då vandringslederna invigdes vid Puttbo bergsmansgård under medverkan av landshövding Maria Norrfalk. Mer
än 250 personer deltog i den högtidliga invigningen. Järlindens scoutkår grillade korv och bjöd på saft och kaffe
som serverades besökarna på Falu kommuns bekostnad. På gårdens byggnader hängde en utställning av samtliga
35 informationsskyltar. Undertecknad gjorde dessutom en prova-på-vandring med guidning längs stigarna från
Puttbo via Skrådikena till Övre Glamsarvet, Glamsarvets hytta, Kunterberget, Långsveden och Stålmyran. Ett
oändligt tåg av människor följde med på hela eller delar av vandringen.
”Falun Då – historiska festdagar i världsarvet Falun” arrangerades av vänföreningen den 15-17 augusti 2014
på drygt 15 olika platser och mer än 40 gårdar inom Världsarvet Falun. Temat för året var ”Kopparn i
Världsarvet”. Festivalen började med pressinformation på Hemmingsbo den 13 augusti, där vi informerade om
de olika aktiviteterna och gav exempel på det som fanns att uppleva. Visningar, guidade turer, stadsvandringar,
dramatiserade stadsvandringar, demonstrationer, sagospel och fårvallning med hund m.m. ingick. Mycket folk
kom till de flesta aktiviteterna och tidningarna rapporterade välvilligt och positivt om festivalen. Alla aktörer var
nöjda med arrangemanget och kunde rapportera många och nöjda besökare.
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