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Många nya beslut som leder åt rätt håll
En marathonkommunstyrelse är precis avslutad. Med bifall till flexiblare vistelsetider i förskolan,
möjlighet för äldre att äta i vissa av våra skolor, ny kommunlogotyp och klartecken för nytt högskolebibliotek. Vi tillsätter också en beredning som ska utveckla demokrati och medborgardialog, upphäver (!)
planer för att öka möjligheterna i Sågmyra och Krondiket/Gamla Berget samt klartecken till nytt bostadsprogram

Budget för 2012 klar
Ekonomin är under kontroll, vi har marginaler och vi kan satsa på förskolan, arbetsmarknad och olika
punktinsatser. Samtidigt är det en stram budget. Vi måste hålla greppet om ekonomin. Inte för att det är ett
egenvärde, utan för att skapa resurser för att genomföra vår politik. Våra anställda och förtroendevalda gör ett
fantastiskt arbete för att åstadkomma bästa möjliga service och verksamhet för de 2,7 miljarder som vi omsätter.

Resan mot ett förädlat Lugnet och VM2015 har startat på allvar
Idag har även kommunstyrelsen ställt sig bakom att vi bildar ett fastighetsbolag för Lugnet. Samtidigt börjar
planerna för Lugnet de närmaste fem åren klarna. Vi bjuder in fler aktörer att vara med och utveckla stadsdelen
Lugnet. Intresset vid uppstarten förra veckan var bra. Kommunen slutför ishallsinvesteringen på totalt 50 miljoner
nästa år. 80 miljoner under tre år blir kommunens grundplåt för VM-investeringarna. Mycket tycker en del.
Samtidigt får vi inte glömma att vi investerar i andra verksamheter för nästan 500 miljoner under samma tid - i
skolor, förskolor, vägar mm.

Välkommen Dan!
Igår gjorde Dan Nygren sin första arbetsdag som kommundirektör i Falu Kommun. Det känns kul och
stimulerande. Torkel Birgersson har verkat som kommundirektör under 9 år och har varit med om att omvandla
Falun från en lite passiv kommun till en viktig del av en framgångsrik region. Han arbetar vidare inom kommunen
med vissa frågor och projekt fram till 31 augusti. Stort tack till Torkel och som sagt; välkommen Dan!

E-brevet tar semester
Om inget alldeles extra inträffar så kommer nästa e-brev 30 augusti. Jag vill därför passa på att
tillsammans med min kommunalrådskollega Susanne Norberg önska skön sommar och ge
några lokala sommartips: ☼ Picknick i Linderdahlska trädgärden i Sundborn ☼ Lyssna på
gratis-konserter i Stadsparkens paviljong ☼ Bada från egen ”beach” vid sjön Svarten i Svartnäs
☼ Hembakat fika på Gårdviks sommarcafé eller Bagarstugan ☼ Sommarflanera i Dalarnas
stadskärna ☼ …eller bara stanna i hängmattan och njut av boken/kaffet/livet!

På gahnshag.se följer du…
…vad jag har för mig och funderar
på under sommaren.
facebook.com/gahnshag
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