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Detaljplan for Kristinehallen och Kristinegymnasiet mm
V i Sa starkt kritiska till planforslaget och da sarskilt till illustrationema pa foreslagen om- och
tillbyggnad av Kristinehallen. Forslaget redovisar en alltfor okanslig expioatering av omradet
dar tillbyggnaden for all framtid kommer att dominera det kulturhistoriska omradet runt
Laroverket och Skolgatan pa ett negativt satt.
V i ar medvetna om att kommunen hamnat i ett svart tidsdilemma vad avser tillskapandet av
en modem konserthall i Falun och nu forsoker losa problemet j » enklaste och billi^ste satt.
Dessvarre tror vi inte att en modest modemisering och utokning av sittplatser i nuvarande
Kristinehallen tillgodoser musik- och kulturtorstande falubor, Musik i Dalamas personal eller
Dalasinfoniettan ens pa medellang sikt.
I skrivelse angaende Kulturhus (juni 2008) och i yttrande over Fordjupad oversiktsplan for
Falu tatort mm (mars 2018) foreslog vi darfor byggande av ett helt nytt konsert- och
evenemangshus i centrala Falun bl a med syftet att starka Falun som lanets kulturhuvudstad
samtidigt som stadens innevanare skulle fa en ny spektakular byggnad att vara stolta over. V i
anser fortfarande att det langsiktigt ar den basta losningen. Vart forslag innebar en mojlig
overbyggnad over en del av Faluan, utefter en tankt linje mellan Kulturhuset tio 14:s stora
entre och Resecentmm. Aven andra forslag har aktualiserats under hand t ex en lokalisering
till "Postenparkeringen".
Vart forslag: Uppratta ett nytt modemt program for ett Konsert- och eventhus i samrad med
berorda parter och utlys sedan en arkitekttavling med frihet for byggnadsplacering pa centrala
heist kommunagda tomter. Kristinehallen kan vara intakt under utredningstiden (och kanske
byggtiden?) och om skolan sa smaningom bestammer sig for att oka elevantalet pa
Kristineskolan kan Kristinehallen byggas om och anpassas till skoUokaler med skolgard
mellan skolmatsalens entre och gamla gymnastikhallen.
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