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Tankar om Oslo, Utøya och ett säkert och tryggt samhälle
Hoppas din sommar varit bra! Min har varit strålande, även om det inte varit sol hela tiden. Just när det kändes som
mest lugnt och skönt så inträffade de fruktansvärda händelserna i Norge. Alla är vi nog väldigt omskakade och som
socialdemokrat känns det extra mycket. Det är så nära, på många sätt. Norska folket och regeringen har hanterat det
väldigt bra. Attentatens syfte att skapa avstånd och misstänksamhet mellan människor har istället vänts till närhet
och samhörighetskänsla. Om en vecka inleds Safe Community-konferensen här i Falun. Riskerna för sånt här går
aldrig att planera bort, men genom att arbeta förebyggande, försöka utjämna skillnader i livschanser och resurser
och inte minst få varandra att förstå att tolerans är en av de bästa mänskliga egenskaper som finns så kan vi kanske
skapa ett varmare samhällsklimat.

Nu fattas många av besluten som kommer att sätta fart på förändringarna i skolan
I september kommer skolnämnden att börja resan mot bl a drygt 20 nya förskoleavdelningar. Det sker genom en
del omflyttningar där Gruvrisskolans högstadieflytt till ”nya” Västra är den som märks mest. Stort fokus ligger
också på att eleverna ska nå målen. Det här kommer skolchefen Jonatan Block att berätta mer om på kommunfullmäktige 8 september, 13.30 i Kristinehallen.
Välkommen att lyssna då!

Falun-Borlänge blir Södra Dalarna
när det gäller besöksnäring
I snabb takt ökar samarbetet inom besöksnäringen.
Det 1½ år gamla Visitfalunborlänge får kanske snart
6 nya kommuner som medlemmar. Namnet ändras
men Falun-Borlänge är fortfarande ett viktigt begrepp att betona och marknadsföra i ”Stadsbygden” som Södra föreslås
få som samlingsbegrepp. En viktig beståndsdel och komplement till Fjällen och Siljan. Dalarna behöver puls – och då
snackar jag stadspuls och inte bara vilopuls…

Jobben i Falun - inte om dragkamp mellan grannkommuner utan en global konkurrens
Före sommaren fick vi besked om att tillverkningen vid Dellner läggs ner och flyttas. Igår kom beskedet att Cederroth under 2012 flyttar plåstertillverkningen till Spanien. Båda besluten är svåra att påverka då det handlar om
lönekonkurrens, närhet till exportmarknader mm. Min viktigaste slutsats är att vi inte möter ”IK Brage” i näringslivsligan utan ”FC Barcelona” mfl. Tuffa matcher, men vi tar en hel del ”poäng”. Totalt blir ju jobben fler i Falun!

Läs även på gahnshag.se om…

VM-investeringar på 80 miljoner – varför den
summan?

…vad som varit på gång under
sommaren.

Under sommaren har det på insändarsidorna, men
även i riksmedia (Expressen) diskuterats om
Faluns VM-investeringar och nivån på
dom. Jag har kommenterat det
här på www.gahnshag.se
facebook.com/gahnshag
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