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Ett nytt näringsliv växer fram…
Jag brukar ofta säga att vi av gammal vana pratar om de kända storföretagen i kommunen, och allt för lite om
de mindre. I Teknikdalens inkubator finns ett antal spännande faluföretag. Har du hört talas om
speltillverkarna Deadbug som startats av en inflyttad Australiensare eller Alternate Ending som distribuerar
sina spel via Sony? Eller Quicksave som gör livräddningsutrustning och Eli Nord som gör arbetskläder
specialdesignade för kvinnor. Andra faluföretag i inkubatorn är Makeover, Foptec och NiCe party. De här
tillsammans med andra befintliga företag och 100-talet nystartade varje år gör att det känns spännande att
jobba med jobb och tillväxt i Falun!

Skollokaler en komplicerad fråga
Högstadieskolors och gymnasieprograms placering är heta frågor just nu. Våra skolnämndspolitiker har försökt
lyssna in hur behov och önskemål ser ut. Särskilt vill jag lyfta fram våra skolnämndsordföranden Daniel Riazat
och Monica Enarsson och deras förmåga och vilja att komma i kontakt med elever, föräldrar och personal. För
mig är värdet på människor i form av elever och skolpersonal viktigare än hus. Därför är det viktigt att våra
skolsatsningar riktas till att skapa bättre förutsättningar för elever och skolpersonal. Hur vi uppnår det är en
fråga för vår skolnämnd. Kommunstyrelsen ger ramen, men innehållet ska våra skolpolitiker avgöra.

Falu kommun ska bli rundare
Mina s-kompisar Anna Strindberg och Ragnar Kroona har skrivit en motion där de lägger ett förslag utifrån
vårt valprogram om att “Falun ska bli rundare”. Med det menas att det ska vara lika villkor att resa kollektivt
från kommundelarna in till centrala Falun. Idag är det tre busszoner från Svärdsjö och Enviken till Falun. Från
alla övriga två. Det vill vi ändra på. Det här blir en viktig del i att se över och förhoppningsvis förbättra
kollektivtrafiken i Faluns landsbygd.

Mustasch på modet!
Håkan Juholt är förutom sin retoriska skicklighet och humor också känd för sin mustasch! Själv tänker jag inte
ändra skäggstubbs-stilen. Särskilt inte nu när jag uppnått åldern då det är helt ok att ha rätt många gråa strån…

Oslo-resa gav mycket inför Falun 2015

Läs även på gahnshag.se om…

Besöket på Oslo-VM var intressant. Jag tar särskilt med
rådet att göra förberedelserna i tid och hur viktigt det är
att hitta en balans mellan idrottsliga önskemål, tekniska
möjligheter och de ekonomiska ramarna.
Klarar vi inte den viktiga balansen
så spricker budgeten – som i
Oslo kommun.

…varför vi borde ha ”Earth hour” varje dag och
inte bara en knapp timme per år…
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