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Många nya falubor!
Falu kommun ökade med 361 invånare 2010, enligt kommunens egen statistik.
Ökningen skedde genom att det föddes 93 fler än som dog och att inflyttningen
översteg utflyttningen med 268. Totalt flyttade 2.782 personer till Falun under 2010.
I Falu kommun bodde vid årsskiftet 56.046 invånare.

Om Dalarna ska fortsätta växa måste kommunikationerna funka
Ingen har väl missat de tågförseningar och inställda avgångar som varit i vinter. För Faluns del har också
tidtabellen ändrats så att det numera inte finns något morgontåg med ankomst Stockholm strax innan 9. En
detalj kan tyckas, men viktig för alla som har jobb eller möten i huvudstaden. Som salt i såren har SJ återigen
fallit tillbaka i beteendet att åka ifrån anslutande regionaltåg. Ska vi kunna fortsätta att hävda att det goda och
enkla livet finns i Falun och jobba vidare med inflyttningsaktiviteter måste kommunikationerna fungera bättre.

Medborgarförslag om passivhus blev verklighet snabbare än väntat
Senaste åren har kommunen bifallit medborgarförslag om att vi ska arbeta för att det
ska byggas energisnåla passivhus. Vi rödgröna lyckades då argumentera för ett positivt
svar, och nu visar det sig att utvecklingen går ännu snabbare. Kopparstaden har nyligen, som första
bostadsbolag i regionen, upphandlat flerbostadshus med passivhus-standard. 90 lägenheter i Britsarvet och på
Galgberget byggs med den här tekniken. Ännu väntar vi dock på att fler villor ska byggas med passivteknik
utöver den just nu enda (?) i Harmsarvet.

Folkets Hus källa till politisk fäktning
För första gången sedan Folkets Hus byggdes för 50 år sedan föreslår en politisk majoritet att ersättningen till
föreningen ska sänkas. Det har orsakat debatt. Inte sänkningen, utan snarare att det finns ett stöd. Den nya
nivån som jag och vi har föreslagit är lägre än den moderaterna förhandlade fram för 10 år sedan. Ändå är det
(M) som protesterar mest. Mycket av den ersättning vi betalar har sin bakgrund i att det är kommunen som
gett Folkets Hus i uppdrag att bygga en stadsteater och att bygga ut på 80-90-talen. I huset äger drygt 300
arrangemang per år rum. För att alla partier inklusive (M) ska känna sig trygga i ett kommande beslut kommer
vi nu att jämföra alternativen fortsatt stöd till Folkets Hus med att kommunen övertar och äger huset.

VM-arbetet rullar vidare

Läs även på gahnshag.se om…

Idag beslutade vi om att bilda VM-bolaget tillsammans med Skidförbundet. Vi kommer att eftersträva största möjliga öppenhet.
Kommunen har också riggat fyra grupper; ”Infrastruktur”,
”Arena”, ”Bo/Besöka” och ”Beyond” (näringslivs- och
kulturell utveckling). Stödet för VM-arbetet är stort
med nya partners som tillkommer dagligen.

…mina egna betraktelser över den nya
livsmedelsupphandlingen som kanske
inte blev vad vi hoppats på.
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