
 
 

Pressmeddelande den 3 nov 2015 

Invigning hösten 2017 

Falun får nytt nöjespalats 
Nu får Falun äntligen det nöjespalats länets nöjeslystna längtat efter. I dag, tisdagen den   
3 november, tas det första spadtaget till 2 500 roliga kvadratmeter i centrala Falun. 
Ungdomar, vuxna, barnfamiljer och pensionärer – på Falun Bowling & Krog kan alla ha kul. 

– Det har länge saknats ett större nöjespalats i Falun. Nu när vi påbörjar bygget av Falun 
Bowling & Krog går vår dröm i uppfyllelse, säger Robin Sjöblom, initiativtagare och vice vd 
på Falun Bowling & Krog. 

I september 2017 öppnar Mellansveriges modernaste nöjespalats. Falun Bowling & Krog 
siktar in sig på bred underhållning och publik, här ska gammal som ung kunna njuta av bra 
artister, ta en bowlingrunda, inta en bättre middag eller kanske träffa kompisarna på 
barnkalas. 

Det är nio år sedan familjen Sjöblom öppnade Rättvik Bowling & Krog, en satsning som 
lyckades långt över förväntan trots att Rättvik bara har 11 000 invånare. Amanda Jensen, 
Miss Li, Sven Ingvars, Måns Zelmerlöw, Agnes och Petter är bara några av alla de artister som 
hittat hit. Och med artisterna kom publiken. Drömmen om en ännu större scen, ännu större 
artister, och en ännu större publik har funnits där hela tiden. För fem år sedan började det 
planeras på allvar, för tre år sedan dök lokalen upp på Myntgatan i centrala Falun och nu 
startar alltså bygget. 

– Det är som att leva sin dröm och jobba med sin hobby. Styrkan ligger i konceptet och det 
breda utbudet. Nu ska vi först bygga klart huset – sedan fylla det med högklassig 
underhållning – året runt, säger Robin Sjöblom, initiativtagare och vice vd på Falun Bowling 
& Krog. 

Jonny Gahnshag, kommunalråd och ordförande i Västra Falun Fastighets AB som 
iordningställt mark för etableringen, välkomnar det nya nöjespalatset. 

– Falun är en stad och kommun som utvecklas hela tiden. Samlingsplatser och nöjesliv är en 
viktig del för att vi ska kunna fortsätta att växa, attrahera nya invånare, företag och 
besökare. Det finns många bra restauranger, pubar och caféer i Falun, men vi har saknat ett 
lite bredare ställe, för olika åldersgrupper. Vi tror att den här nyetableringen bidrar till att 
Falu centrum kommer att locka besökare under en ännu större del av dygnet. Ett nöjesställe, 
en musikscen och nattklubb som breddar utbudet - helt i linje med vår vision "Ett Större 
Falun! säger Jonny Gahnshag. 

Den totala investeringen är på 65 miljoner kronor varav en huvuddel gäller byggnation av själva 

fastigheten där Trumbäcken AB, Nils Skoglund AB, S-bolagen, Gespann och HTK Förvaltning AB är 

investerare och ägare. 

 



Driftsbolaget Falun Bowling och Krog som är ett helägt dotterbolag till Rättvik Bowling och Krog ägs 

av Lennart Sjöblom, Annika Kas Sjöblom, Robin Kas Sjöblom, Göran Thors, Marianne Sjöblom, Rickard 

Back, FAS Scenproduktion, Nalen Invest AB, Peter Johansson, Hans Bolmstam och Dala Artist & Event 

AB.  

Fakta 
Namn Falun Bowling & Krog 
Adress Myntgatan 43, 791 60 Falun 
Investering 65 miljoner 
Målgrupp Nöjessugna i alla åldrar  
Innehåll Nattklubb, bowling, restaurang 
Planerad invigning September 2017 

För att se film från Falun Bowling & Krog, gå in på https://youtu.be/k1YaJmiDP7o 

För att se film från Falu Kommun, gå in på https://youtu.be/RT_hBedzNjk  

För mer information, kontakta gärna: 
Robin Sjöblom, vice vd Falun Bowling & Krog, tfn 073 082 85 05, robin@rattvikbowling.se 
Torbjörn Wallin, styrelseordförande Falun Bowling & Krog, tfn 070 649 12 89, 
tobbe.wallin@telia.com 
Jonny Gahnshag, kommualråd i Falun, tfn 023 82675, jonny.gahnshag@falun.se  

Robert Östman, Fastighetsbolaget, tfn 070 626 10 28, robert.ostman@afidab.se 
Karin Pontén, Vår pr-byrå, tfn 0708 66 66 31, karin.ponten@varprbyra.se 
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