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Är idol viktigt för Falun?
Nej, inte särskilt skulle jag säga! Men om man väljer på att satsa 100.000 kronor på marknadsföring i media eller att
1000 ungdomar från Falun och regionen får kul, och på köpet nämns kommunen i ett positivt sammanhang – då är
inte det valet så svårt. Vårt evenemangsråd frågar sig hela tiden vad som kan ge bra marknadsföring av kommunen
och mervärden för invånarna? Idol kan vara ett svar på den frågan.

Nyheter i Faluns handel
Den 19 april hade jag förmånen att få inviga Konsum Bjursås nya butik med en näst
intill fördubblad yta. Ett lyft för butiken och för Bjursås! Några dagar innan hade
regeringen godkänt planen för Östra Dalregementet som ger möjlighet till 6-7 nya
butiker inom hemelektronik, bygg, verktyg mm. Många funderar över hur mycket
handel Falun behöver, framförallt livsmedelsbutiker där åtminstone en ytterligare är
aktuell. Jag kan hålla med om att vi varken har brist på mat, skor, brädor eller
tvättmaskiner, men kommunens roll är inte att avgöra vilka butiker som är önskvärda
eller oönskade. Det bestämmer vi som konsumenter. Sen måste vi förstås ha helhetsansvar och medverka till hållbar
konsumtion och transporter. Och då ska vi påverka var butiker etableras och ibland kanske också vad de säljer.

Ungdomssatsningar ska igång – till slut
Många hör av sig till mig om skateboardparken. Ska den bli av eller inte? Den ska byggas och vi bygger för de medel
som finns avsatta! De delar som inte ryms i budgeten får komma senare - det viktigaste är att den byggs i sommar.
Vattenrutschbanorna på Lugnet har också blivit en het potatis, åtminstone politiskt. Idag beslutade
kommunstyrelsen att de ska få finansiering. Även om vägen fram varit minst lika svängig som en vattenrutschkana,
så är investeringen i det långa loppet bra för barnfamiljer, campinggäster och andra besökare i Falun.

Dellner och DOS-apoteket påminner oss om vår sårbarhet
För några veckor sedan fick vi med bara några dagars mellanrum besked att både Apotekets DOS-apotek och en
stor del av tillverkningen vid Dellner i Vika läggs ner och flyttas. Tråkiga besked som gör oss påminda om vår
sårbarhet. Inte bara för de individer och familjer som får ta största smällen. Även vi i kommunen måste vässa
strategierna för att behålla tillverkande industri och varudistribution i vår kommun. Nya jobb måste hela tiden vara i
fokus. Utan dessa blir både individers liv och det politiska arbetet en svår och plågsam vandring.

12 maj kan du få veta mer inför VM 2015

Läs även på gahnshag.se om…

På kommunfullmäktige den 12 maj 14.00 i Folkets hus
lämnar jag och VM-bolagets Sven von Holst aktuell
information om hur förberedelsearbetet inför VM
2015 går. Du som är intresserad är
välkommen då fullmäktige är
öppet för allmänheten.

…valborgsfirande med ”Maja på Gettorget”
och första maj med Håkan Juholt.
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