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Friska vindar för vindkraft
Vid dagens kommunfullmäktige svarade vi på Bergvik Skogs ansökan om att få bygga ett stort antal vindkraftverk i
Svartnäsområdet. Vi har försökt att väga samman ett stort antal hänsyn och faktorer. Det handlar exempelvis om
ljud, skuggor och siktlinjer. Vi har också försökt att värna så att exempelvis Svartnäs inte ska bli kringbyggt eller att
känsliga natur- eller kulturmiljöer störs. Fullmäktige var i stort sett enigt om att tillåta Bergvik att bygga
vindkraftverk, men med undantag för Himmelsberget och med stor tveksamhet till Spaksjöberget.

Två tydliga steg för regional samverkan
och utveckling
De sista veckorna innan jul har jag jobbat stenhårt för
två helt olika projekt. Det ena handlar om att få igång
byggandet av vårt resecentrum tillsammans med bl a Trafikverket. Det här gav kommunstyrelse och fullmäktige
stort stöd för idag. Det andra projektet har varit att som beredningsordförande i Region Dalarna lotsa och lobba för
en gemensam avsändare för Dalarnas kommuner, landstinget och förhoppningsvis högskolan. Det här innebär
bland annat att vi byter från vår Falu Kommun-logotyp till ordbilden ovan.

Företagarvecka med landsbygdsfokus
Förra veckan hade vi många företagsbesök och andra aktiviteter. Våra möten i Borgärdet, Sågmyra och i centrum
var välbesökta. Min röda tråd i mina inlägg var att utveckling och tillväxt måste ske i både det stora och i det
småskaliga. Jag känner ibland att vi glömmer bort Faluns 100-tals småföretagare när vi pratar om Artic Paper,
Dellner, Ericsson eller Cederroth. På samma sätt är det med kommundelarna. Därför gör vi under 2011 en extra
satsning på landsbygdsutveckling. Två viktiga organ, där jag tar ordförandeskapet är Landsbygdsgruppen och
Tillväxtrådet. Dessa kan komplettera varandra så att hela kommunen utvecklas.

Vad händer med ”15-timmarsbarnen”?
I valet var förskolan en viktig fråga. Många undrar vad som händer nu, framförallt med de s k 15-timmarsbarnen?
Jag vill ge delge det svar som jag givit till många: Vi har ambitionen att i steg öka flexibiliteten. Från hösten ska vi
förhoppningsvis återgå till möjligheten att friare disponera de 15 timmarna. Nästa steg blir att öka antalet timmar
per vecka. För att förändringarna inte ska få negativa konsekvenser måste det kombineras med ett tillskott av
resurser.

God Helg, hoppas du får lite ledigt och ett nytt spännande år!
Den här lilla nissen fångades på bild i en av tomtefabrikerna. Törs man hoppas att någonting i
säcken är till mig? Jag ska ta mig lite ledigt i mellandagarna, för att ge tillbaka till familjen och
för att ha fulladdade batterier på nyåret.
Jag vill önska God Jul & Gott Nytt År till er alla – kompisar,
anställda, samarbetspartners och övriga falubor/falufans!
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