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VÅRENS PROGRAM 2019 reviderat 2019-02-18
Måndag 14 januari kl 18 (Max 40 deltagare)
Det gamla Falun
Örjan Hamrin kåserar och visar Albin Hedlings bilder från förr.
Plats: Officersmässen. Kaffe och bröd 30 kr per person.
Anmälan senast 10 januari till Jan-Ola Nyström tel/sms 070-2477894, e-mail janolanystrom1@gmail.com
Torsdag 7 februari kl 18 (Max 40 deltagare)
Kulturpolitik och kulturmiljösatsningar
Falu kommuns allmänkulturchef Sara Hedström informerar i ord och bild.
Plats: Officersmässen. Kaffe och bröd 30 kr/person
Anmälan senast 4 februari till Jan-Ola Nyström tel/sms 070-2477894, e-mail janolanystrom1@gmail.com
Onsdag 13 mars
Föreningen Kultur och Miljö:s årsmöte
Särskild kallelse kommer att utsändas till samtliga medlemmar i februari
Onsdag 10 april kl 18 ( Max 40 deltagare)
Lugnet , ett område i ständig utveckling
LUFAB:s (Lugnet i Falun AB) vd Liselotte Jonsson informerar om pågående projekt och utvecklingsideér.
Plats: Officersmässen. Kaffe och bröd 30 kr/person
Anmälan senast 5 april till Christer Nyström tel/sms 070-6060312, e-mail nytchr@outlook.com
Torsdag 25 april kl 16 ( Max 25 deltagare)
Dalarnas Trafikövningsplats / Säker Trafik Dalarna AB
Vi får nyttig och spännande information om bilkörning och säkerhet
Plats: Västermalmsvägen 16 - 18.
Inställt på grund av få anmälningar
Onsdag 8 maj kl 14 (Max 40 deltagare)
Visning av Falu Energi och Vattens kraftvärmeverk på Ingarvet
Produktionschef Lars Rydén informerar och visar anläggningen. FEV bjuder på kaffe med tbh.
Samling vid kraftvärmeverket, Slaggvarpsvägen 3 (där bussarna kör in)
Meddela behov av samåkning vid anmälan!
Anmälan senast 3 maj till Stig Back tel/sms 070-5253085, e-mail stig@icq.se
Måndag 17 juni kl 16 ( Max 40 deltagare )
Utflykt till Arvid Backlundgården i Svärdsjö
Vi guidas i ett "Konstnärshem i Kyrkbyn" och får se bostaden, ateljén och den vackra omgivningen.
Avgift 80 kr per person för guidning/ information samt kaffe och bulle.
Meddela behov av samåkning vid anmälan!
Anmälan senast 13 juni till Ulla Berglund-Brasch tel/sms 070-2953044, e-mail ulla.brasch@falubo.se

Lämna gärna egna förslag till höstens program 2019 på info@kulturochmiljoifalun.se

Välkommen!
Besök vår hemsida www.kulturochmiljoifalun.se
Under fliken ”ÅTERBLICK” hittar du bilder och reportage från tidigare program
Studieförbundet
Vuxenskolan

