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Hetta i sommar och höst – behåll kylan!
I dagsläget vet jag inte vad väderförståsigpåarna tror om sommarvädret.
Jag har känslan att det blir lika fint som i fjol. Det jag vet är att partierna
är väl uppvärmda efter EU-valet. Nu ligger vi i startgroparna för riksdags-, landstings- och kommunvalen i september. Tvekar du inför valet?
Använd sommaren till att fundera över vad som egentligen sägs och vad
olika förslag innebär. I höst riskerar det att bli överhettat på många sätt,
och då blir det svårare att se nyanserna. Jag varvar ner innan sommaren
med Almedalsveckan. Eller om det i själva verket rör sig om uppvarvning ?! Oavsett hur det är så ska DU ha en bra sommar. Vill du kontakta
mig går det alltid att mejla på jonny.gahnshag@falun.se eller följ
och kommunicera med mig på Facebook och Twitter. Vi hörs!

Bjuråsskolan byggs som planerat!

Fullmäktige debatterar budget
för sista gången innan valet…

12 juni är det lokal budgetdebatt i KF
(fullmäktige). Budgeten i stort kan du
se ovan. Detaljer läser du här. Kom
till Kristinehallen och lyssna, eller följ
debatten på kristinehallen.se

Ett envist rykte har cirkulerat att det inte blir någon
ny Bjuråsskola. Det stämmer inte! Planen ligger fast.
Skolans om- och nybyggnad inleds under hösten i år
och ska vara klar senast 2016. Lärare och elever ska
under hösten involveras i utformningen av nya
skolan. En efterlängtad ombyggnad av många.

Annat på gång – noterat och uppsnappat:
 Kommunen köper 15 nya elbilar
 Vi passerar 57.000 invånare i höst!
 2069 namn är insamlade av Lennart
Erikson som stöd för en rondell vid
E16/Norra Järnvägsgatan.

Kraften i nya Falu resecentrum

Har du idéer om folkhälsa
eller tillväxt i Falun?

Viktigaste syftet är att förenkla resandet till och från Falun.
Kringeffekterna som uppstår ska inte heller underskattas. När
Trafikverket och Falu kommun tillsammans investerar 350 miljoner
hänger andra på som ser nya möjligheter:
 Dalatrafik bygger en ny regionbussterminal som gör att du från vissa
bussar kan gå rakt ut på tågperrongen.
 Ombyggnationer i befintliga fastigheter skapar 28 nya lägenheter.
 Ett nytt kvarter skapas med nya butiker, kontor och bostäder.
 Magasinet byggs ut och förnyas för att bli Faluns samtidskulturhus.

Geislerska får nytt utseende till hösten
En av centrums mest centrala platser förnyas
under sommaren. I projektet ingår också förverkligandet av ett av våra vallöften: en ny
central lekplats. Flera träd ska nyplanteras då
några var i dåligt skick. Ombyggnaden gör att
platsen blir en ny upplevelse. Vattenspel, trädäck
och fler sittplatser. Ihop med ”nya” Munktellska
huset blir det en förstärkning av Falu centrum!
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Mejl i så fall till folkhalsa@falun.se
eller naringsliv@falun.se! Läs mer på
falun.se om arbetena med de nya
programmen för folkhälsa & tillväxt.
Följ Faluns större projekt & utveckling:

falun.se/resecentrum
falun.se/skidvm2015
Läs mer på

gahnshag.se
Där kan du t ex läsa om dagens möte i
kommunstyrelsens utvecklingsutskott,
med bl a planuppdrag för utveckling i
Linghed och nya bostäder i centrum.
Läs också om Tisken - läs mer här!

