Världsarvet Faluns Vänförening - Nyhetsbrev maj 2014
Bästa medlem!
Här kommer ett litet nyhetsbrev med aktuell information om Vänföreningen.
Årsmötet ägde rum den 16 april 2014 med ca 20 deltagare. Följande styrelse valdes: Daniels
Sven Olsson (ordf), Anita Fahlvik-Mattsson (kassör), Gunhild Selling, Hélène Knutsson, Ann
Christine Wiborg, Karin Forslund-Johansson, Sara-May Kahl, Björn Fahlén och Lovisa
Smedberg. Årsredovisning inkl. bokslut fastställdes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Ny
verksamhetsplan och budget godkändes. Efter årsmötet höll Sven Olsson ett föredrag om
”Kopparhanteringen i Världsarvet Falun”, vilket också är temat för årets historiska festdagar ”Falun Då” den 15-17 aug. Har Du frågor, synpunkter eller idéer får du gärna kontakta någon
av oss. Adresser till styrelsen hittar du på vår hemsida www.faluarv.se
Medlemmar: Detta brev är också en påminnelse att betala medlemsavgiften för 2014.
Avgiften är fortfarande 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! Vårt tidigare upprop om
att få e-postadresser till så många medlemmar som möjligt gör att vi nu kan nå flertalet av er
på ett snabbare, enklare och billigare sätt. Var vänlig och kontrollera att din adress är den
rätta och sänd oss gärna din e-postadress om du inte redan har gjort det. Skicka uppgifterna
till Gunhild Selling på selling@bahnhof.se eller via post till Gunhild Selling, Stigareg. 11B, 791
60 Falun.
Informationsbroschyren om Vänföreningen har spridits till Turistbyrån, Dalarnas museum
och Falu Gruva m.fl. platser och börjar nu ta slut. Dags kanske att trycka upp en ny omgång.
Projektet ”Vattnets väg till gruvan” är nu färdigt och vandringslederna med dess 36 nya
informationsskyltar kommer att invigas söndagen den 18 maj 2014 kl. 10.00 vid Puttbo gård
(åk Leksandsvägen förbi Korsarvet och ta till höger vid skylten Nybo, därefter 3 km till
Puttbo). Landshövding Maria Norrfalk och kulturnämndsordförande Staffan Nilsson är
invigningstalare. Det blir även musik av skolelever och gratis grillkorv samt en kortare
vandring med Sven Olsson på de nya stigarna. Alla intresserade hälsas välkomna!
Nationaladagsfirandet vid Falu Gruva den 6 juni vill gärna att Vänföreningen och dess
medlemmar medverkar, gärna i historiska kostymer. Alla som anmäler sig till detta bjuds på
fika vid evenemanget. Anmäl Dej snarast till daniels.sven.olsson@tele2.se eller 070-578 20
35.
Falun Då – historiska festdagar i Världsarvet Falun äger rum den 15-17 aug 2014. Temat för i
år är ”Kopparhanteringen i Världsarvet Falun” någonting som kan engagera alla delar av
Världsarvet eftersom kopparhyttorna låg utspridda över hela bygden. Alla slaggvarp vi ser
idag är rester från denna hantering och alla bergsmansgårdar delaktiga i verksamheten. Falu
stad och Falu Gruva hade de flesta av hyttorna och där finns även påtagliga lämningar av

kallrostar, vändrosthus och kopparhyttor. Det finns möjligheter att göra studiebesök på
hyttplatser, guidade vandringar, dramatiseringar, föredrag och föreläsningar m.m. Och har
man ingen hyttplats i närheten går det att ställa ut eller visa kopparkärl, kopparplåt, mynt
eller andra föremål av koppar. Det duger också bra att öppna upp bergsmansgårdar och gruvoch hyttarbetargårdar. Festivalen är naturligtvis öppen för andra typer av historiska
aktiviteter, musik, teater, drama eller enbart historiskt mingel och vimmel. En rolig helg med
Världsarvet Faluns historia i förgrunden. Kom med Du också!
Falu Rödfärgsverk firar 250 år den 23 aug 2014. De första dokumenten om Falu rödfärg går
tillbaka till 1573 men det var från och med 1764, som rödfärgen började tillverkas mera
systematiskt vid Falu Gruva. Därefter har denna färg satt sin prägel på det svenska och
nordiska kulturlandskapet som ingen annan färg. Jubileumsdagen bjuder Rödfärgsverket och
Falu Gruva på en mängd aktiviteter och även där ser de gärna att medlemmar från
Vänföreningen medverkar i historiska dräkter. Anmäl Ditt intresse till Sven Olsson enligt ovan.
Stadsvandringarna i Falun fortsätter liksom tidigare år. Örjan Hamrin och Daniels Sven
Olsson m.fl. anordnar mängder av vandringar i olika delar av Falun. Lär känna Din egen
världsarvsstad! Fullständigt program finns på Turistbyrån och Världsarvets hemsidor.
Har Du andra idéer, tips, uppslag eller frågor är Du välkommen att höra av dig!
Falun 2014-05-12
Daniels Sven Olsson, ordf., 023-25924, 070-578 20 35, daniels.sven.olsson@tele2.se

