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Första maj gav tillfälle att berätta vad
som händer framåt…

2.300 fler falubor de närmaste tio åren

Valborg och första maj kan vissa år vara lite väl
förutsägbara. Brasa, prata lite om hopp, lövsprickning
och så nästa dag fram med fanorna och marschera lite.
I år var det inget vårtal för mig så jag fick tillfälle att
vara lite mer med familj och vänner och lyssna på
andra, exempelvis Jonatan Block som vårtalade vid
Maja i Östanfors. På första maj gav jag lite förhandsinfo om att vi kommer att satsa på AIK:s förslag om
ungdomsplatser och även utöka vuxenstudieplatserna.
Allt för att kunna fortsätta att minska ungdomsarbetslösheten. En ny busslinje Centrum-GruvanKrondiket kunde vi också berätta om. Start i juni.

Nyheter på det ”kommunala matbordet”
Sedan ett drygt år har kommunen en gemensam kostorganisation. En del påstår att den är dyrare. Sanningen är snarare att alla kostnader inte var synliggjorda.
Den nya organisationen har högre kompetens som
skapar en jämnare och högre kvalitet på sikt. Visste du
exempelvis att all köttfärs är KRAV-märkt eller att
många E-nummer är borttagna och att vi köper mer livsmedel fria från tillsatser? Valmöjligheterna har förbättrats, med flera rätter per måltid. En helt annan
nyhet är att en stor del av faluborna får ett nytt dricksvatten på sina bord om något år när Lennheden blir
vår nya vattentäkt. Vattnet är ju också ett livsmedel,
även om Falu Energi & Vattens ”recept” är mycket
enklare än hos kosten.

I samband med att vi arbetar med budget 2013-15
har vi också fått en ny befolkningsprognos som
visar att, med idag kända fakta och demografi,
kommer Falu kommuns befolkning 2022 att uppgå
till cirka 58.400 invånare. Då är inflyttningsnettot
relativt lågt räknat och kan med fler nya bostäder
och ett aktivt arbete med etableringar mm
förhoppningsvis bli större.

Nya grepp i kollektivtrafiken
Sedan i februari har en grupp sett över hur busstrafiken kan utvecklas i kommunen. Inför den nya
upphandlingen kan högre kostnader befaras. Vi
måste därför prioritera. Restiderna behöver kortas
för att fler ska resa med buss. Med lite justerade
starttider i skolorna skulle 3-4 bussar kunna frigöras
som kan förbättra trafiken i exempelvis landsbygden. Kollektivtrafiken är ett komplext system. Stad
och landsbygd hänger ihop, men också FalunBorlänge bör se som en helhet.

Nyheter från kommunstyrelsen
Falun blir ingen vargfri kommun då det inte är en fråga
som kommunen kan besluta om, än mindre efterleva.
Demokratiarbetet avancerar, nu i form av ett råd som
ska jobba fram till 2014. Tomter för industri (7 st på
Ingarvet) och villor (22 st i Galgberget) får klartecken.
Kommunen står också i startgroparna för att bygga nytt
bibliotek på Lugnet åt hyresgästen Högskolan Dalarna.
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