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Sedan 1971 har Fallens Dag firats i 
Älvkarleby. Vattnets kolossala kraft 
genom Stor- och Mellanfallet upphör 
aldrig att fascinera. Tänk själv: 500 
kubikmeter vatten. I sekunden. Sön-
dag 15 juni släpps vattnet på.

Fallens Dag är en folk- och familjfest, sönda-
gen före midsommar, som vid fint väder lockar 
10 000 besökare till fallen i Älvkarleby. Folk 
kommer åkandes från såväl Mälarda-
len som Dalarna. I år, liksom tidigare 
år, öppnas falluckorna tre gånger på 
jämna klockslag (se program).

- Det är framför allt vattenpåsläp-
pen som lockar men Fallens Dag är 
så mycket mer, betonar projektledare 
Magnus Grönberg.

Många menar också att Fallens Dag 
börjar redan på lördagskvällen med 
Fallens Afton på Turisthotellet med grill och 
trubadur i hotellets trädgård.

Lång erfarenhet
För Magnus är det premiär som projektledare, 
men som Älvkarlebybo och engagerad i Älv-
karleby IK har han lång erfarenhet av att ar-
beta med Fallens Dag. 

- Föreningen har genom åren allt mer invol-
verats i evenemanget. Även i år är Älvkarleby 
kommun arrangör och Vattenfall huvudspon-
sor.

Mora Träsk på scen
Årets Fallens Dag följer tidigare års tradition 
med en mix av underhållning med lokala och 
mer kända artister bandat med försäljning och 

Fallens Dag i Älvkarleby – en folkfest för hela familjen

lotterier från kommunens föreningsliv och 
knallar från hela riket. Naturligtvis säljs det 
även åtskilliga laxmackor denna dag.

- Årets dragplåster är Mora Träsk, som även 
uppträdde förra året. Även Looking Back band 
uppträder. Dessutom håller Fiskeriverket öp-
pet hus och Sportfiskeforum erbjuder fråge-
sport samt prickkastning med spö för barn.

Vill man prova på bågskytte går det bra hos 
Gävle Bågskytteklubb och Indian Art Gallery 
slår upp sina portar för säsongen med indiansk 

konst och hantverk.

Vattenfall huvudsponsor
För Vattenfall är Fallens Dag en viktig dag att 
visa upp sin närvaro och verksamhet i Älvkar-
leby. Vattenfall har de senaste åren kraftfullt 
renoverat fastigheterna på Laxön. Tema för 
året är klimat- och energieffektivisering där 
Vattenfall kommer att visa elens väg in till 
hushållen. 

Vattenfall Energi OS
Vattenfall Science Center med årets utställ-
ning Trixmix (med interaktiva experiment 
inom olika ämnesområden inom naturveten-
skap och teknik) håller öppet hus och Vatten-
fall erbjuder även lekfulla aktiviteter och täv-
lingar för vuxna och barn under benämningen 

            Det är roligt att allt fler företagare 
tar chansen att visa upp sig. 
Vår ambition är att det i framtiden ska bli 
en årlig minimässa på Fallens Dag
”

Årets artistdragplåster är Mora Träsk som uppträder klockan 15.00 på stora scenen.
Vattenfall Energi OS där alla som deltar får 
medaljer och chansen till att vinna fina priser. 
Vattenfall har ett energitält på festivalområdet 
där besökaren kan ställa frågor om allt som 
rör energi. Vattenkraftverket hålls öppet hela 
dagen för guidade visningar. 

Upptåget till Fallens Dag
Liksom tidigare år uppmanar arrangörerna 
att samåka, cykla eller promenera till områ-
det. Bästa bilparkeringen är på östra sidan vid 

Vattenfalls anläggning. Carl XIII 
bro är denna dag avstängd för for-
donstrafik.

- Jag vill också uppmuntra årets 
besökare att resa med Upptåget, 
säger Karin Vybiral kommunens 
turist- och näringslivssekreterare.

Karin passar även på att slå ett 
slag för de lokala företagare som 
visar upp sin verksamhet denna 

dag.
- Det är roligt att allt fler företagare tar 

chansen att visa upp sig. Vår ambition är att 
det i framtiden ska bli en årlig minimässa på 
Fallens Dag

Fallens Dag avslutas med en sommarkon-
sert i Älvkarleby kyrka klockan 18.00. Kyr-
kokören ackompanjeras av flöjt och gitarr.

Fallens Dag har firats i Älvkarleby sedan 1971 och är en traditionsrik familjefest som lockar tusentals besökare från hela regionen. Foto: Håkan Jansson.

Man ur huse för att skåda vattenmassornas kraft i fallet. Foto: Håkan Jansson.

Program 15 juni 2008:

11-16 Öppet Hus på Kraftverket. Guide på plats. Ingång vid Carl XIII’s bro

11.30 Skutskärs Musikkår marscherar från Turisthotellet uppför Brobacken

11.30 & 14.30 Pulshuset och Älvkarleby Truppgymnastik (ARUFF) 5-års-
  jubilerar med uppvisning på scenen vid Café Furiren

12.00 Vattenpåsläpp

12.20 Konsert med Skutskärs Musikkår i Turisthotellets trädgård

12.30 Kyrkbåten anländer till Stora Hallen

12.40 & 15.40 Gävle Bågskytteklubb visar skytte med armborst

13.00 Looking Back Band på scenen vid Restaurang Laxön

13.30 Älvkören sjunger sommarsånger vid andaktsplatsen

14.00 Vattenpåsläpp

15.00 Mora Träsk på scenen vid Restaurang Laxön

15.45 Korsordsvinnarna koras

16.00 Vattenpåsläpp

18.00 Konsert i Älvkarleby kyrka


