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Den äldsta folkhälsoveckan?
Långt innan Falun började med folkhälsovecka, på
höstarna, fanns sportlovet. Jag vet att folkhälsa inte bara
handlar om motion, men sportlovet måste ju vara den
första folkhälsoveckan - kanske rent av beslutad av
socialstyrelsen? Själv fick jag min dos i veckoslutet med
dubbla längd- och slalompass, så imorgon blir det
istället årsmöte i ”Healthy Cities” där Falun är en av 15
ledande kommuner. Ni som inte sitter på KS eller
årsmöten: passa på att njuta av sportlovet och en av de
sista riktiga vinterveckorna – för stora och små!

Vi har spelföretag som är underleverantörer till
Sony och var 10:e anställd i Falun jobbar i mediabranschen. Falun-Borlänge är nationellt ledande
med spelindustrin, filmproduktion, Boomtown,
högskolans mediautbildningar, Peace & Love,
Magasinet och massor av företag inom reklam och
media. Kanske dags att ännu tydligare visa på det
här för omvärlden, men också för oss själva!

Förskolan – igen!

Ett bättre näringslivsarbete som också
fokuserar på nya etableringar
Nu blir det en nystart för vårt arbete med befintliga och
potentiella företag och andra organisationer. De fyra
skeden som kommunen på olika sätt är aktiva i
tydliggörs; insatser för att Attrahera, Etablera, Behålla och
tyvärr också ibland att Avveckla företag. En projektledare ska utses för varje etableringsärende. Idag har
företagaren ofta kontakt med olika personer. En utsedd
person ger ökad tydlighet både mot företagaren och
internt. Titeln näringslivschef blir kvar då näringslivet
i kommunen har det önskemålet. För oss är det viktigt
att vi arbetar ihop i dessa frågor. Därför kommer
näringslivet att ges möjlighet att
delta
i rekryteringen av den
nya
näringslivschefen.

Faluns
mest
omtalade
byggnad?
Hoppbackarna är ett av Sveriges mest kända landmärken som t o m finns i en frimärksserie tillsammans
med Kaknästornet, Turning Torso och ”Balder” på
Liseberg. Men hoppbackarna är slitna och behöver
renoveras - även utan VM-tävlingar. Läs mer
om VM på: www.falun.se/skidvm2015
där det nu också finns ”frågor
och svar” om VM.
facebook.com/gahnshag

Kreativa sektorn framtida draglok för
regionens ekonomi

Ett intensivt arbete pågår för att förbättra förskolan
och tillskapa fler platser. Barnen har sista 1½ året
blivit 140 fler. Det är positivt och det motsatta vore
alarmerande! I år byggs 9 nya avdelningar och 2013
planeras för mellan 8 och 11 nya avdelningar. På
dagens kommunstyrelse beslutade majoriteten att
tillåta förskolan att ianspråkta sin interna buffert på
2,7 miljoner för att kunna fullfölja planerna. I mars
tar vi ställning till ytterligare 2,5 miljoner till
förskolan. Borgerliga oppositionen vill inte skjuta
till mer pengar.

Söker du ett ”nytt läge”?
Är du på väg att bli falubo, eller vill flytta inom

kommunen? Då bör du hålla ögonen öppna efter de
90 nya lägenheter som Kopparstaden släpper i
Argentum och Vitsippan. Flera av er har fullt upp
med att bygga eget då kommunen beviljade 77
bygglov för nya villor under 2011. Fler tomter är på
väg, i bl a Nedre Gruvriset. Några få finns också
kvar i Slättaskogen.

Läs även på gahnshag.se om…
…om en statsminister som inte vet
hur unga får jobb och annat
som hänt i Falun…
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