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Nu ser vi framåt – men för att kunna
göra det är det bra att veta hur det gick!

Verksamhetsbesök som ger mersmak

Det preliminära bokslutet för kommunen, exklusive
bolag, är klart. Det visar ett överskott på 51,1 miljoner
(+21 miljoner över budget). Befolkningen ökade med 87
personer och vid årsskiftet hade Falu kommun 56.131
invånare*. Främsta skälet att ökningen inte blir större
är bristen på tillgängliga bostäder. Falun startade 2011
med en sämre situation på arbetsmarknaden än landet i
övrigt, och slutade med ett bättre läge. En annan viktig
parameter är trygghet där vi kan notera att
brottsligheten i Falun minskade ordentligt 2011 medan
den (tyvärr) ökade med 3 procent för riket.
* enligt kommunens interna befolkningsregister. De officiella befolkningssiffrorna för 2011 presenteras
av SCB den 20 februari.

Eternal return - igen!
Skapande skola-projektet Eternal Return genomfördes
första gången 2009 och fick stor uppmärksamhet
regionalt, nationellt och internationellt för sitt
nyskapande sätt att lyfta kultur och kreativativitet.
Kreatörer med rötterna i Falun träffade elever och
näringsliv. Identifikation och personliga möten löper
som en röd tråd genom Eternal Return och man
lyckades på ett konkret sätt stärka bilden av regionen
som en öppen och attraktiv plats. Nu är det dags igen!
Jättekul, tycker jag och ett intressant samverkansprojekt mellan bl a kommunen och Magasinet.

Uttalande mot våld och rasism på
dagens kommunstyrelse: gahnshag.se

Testarena Lugnet arbetar med de som
vill etablera i stadsdelen

Håkans avsked och Stefans entré
”Noboby is perfect” gällde Håkan Juholt precis
som alla oss andra. Men för Håkan fick det stora
konsekvenser. Många känner nog att han aldrig
riktigt fick chansen. Samtidigt är vi många som
känner Stefan Löfven som en trygg och erfaren
ledare, med tydlig förankring i våra idéer. Han är
också en person som kan samla människor och
genomföra förändringsprocesser. Stefan förstår den
globaliserade världen och vad den innebär för så väl
politiken som för företagandets villkor. Som jag
skrev på Facebook: Det här känns spännande OCH
stabilt!

Evenemangskommunen Falun stärks
Vilken kommun är det som den här veckan står
värd för Europeiska företagsmästerskapen och som
i maj tar sig an Orienterings-EM? Jo, Falun! Sedan
följer vinter-SM 2013, för-VM på skidor 2014 och
skid-VM 2015. Nu söker Falun värdskapet för
sommar-SM 2015. Inga dåliga arrangemang, och
framförallt i det senare fallet ett sätt att profilera
även sommaridrott/-evenemang på Lugnet.

Läs även på gahnshag.se om…

Sedan ett halvår drivs ett projekt för att dra nytta utav
den ökade dragningskraft som Lugnet har
inför VM. Ett par företag har redan
landat, medan flera planerar att
flytta in i ett planerat
”aktivitetshus”.
facebook.com/gahnshag

Året har börjat bra. Det har också gjort att jag har
kunnat vara ute i både företag och verksamheter.
Jag har besökt bl a Rötmotaverken och Lugnetgymnasiet. Jag har som mål att vara ute på det här
viset minst en gång i veckan. För att jag ska lyckas i
den ambitionen behöver jag ibland hjälp. Hör
därför av dig om du/ni har något speciellt ni vill
visa eller prata om eller ni ”bara” vill ha besök!
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