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Sommartider…

Byggstart för annorlunda bibliotek

Den här gången har inte e-brevet koppling till något
kommunstyrelsemöte. Jag vill istället passa på att
önska dig en bra och skön sommar, oavsett om du
är ledig eller måste jobba, om det blir Falun eller om
du vilar och roar dig på annan ort. Med några nedslag i
aktuella nysatsningar rundar jag av vårsäsongen och
hoppas att vi ses igen efter sommaren. Min sommar
följer du på gahnshag.se och Facebook. Bifogar
också en bild från i fredags: ”S på sta´n” i samband
med skolavslutningskvällen och natten som i år 10-årsjubilerade. Många muggar saft och korvar blev det!

Nu startar bygget av Högskolan Dalarnas nya
bibliotek – Dalarna media arena. Anbudssumman
är på cirka 120 miljoner.
Biblioteket blir en viktig
mötesplats som förstärker campus. Satsningen visar också att
Högskolan och kommunen tror på framtiden.

Apropå sommar…
Ett s-förslag på riksnivån är att elever ska ha möjlighet
att läsa på ”sommarskola”, för att få bättre möjligheter
att komma ikapp. Ett intressant förslag, särskilt då det
redan prövats i Falun! Tidigare lyfte (M) upp Faluns
jämställdhetsarbete och certifiering av skolor utifrån
det som en metod som borde testas i hela landet.

”Dalarnas stadskärna 2.0” - mitt bidrag
till debatten hur vi stärker Falu Centrum
som handels-, mötes- & etableringsplats
Falu centrum behöver utvecklas vidare, både för att
förtjäna rollen som falubornas vardagsrum, men också
klara konkurrensen med andra etableringsområden
och affärscentra. I en debattartikel och blogginlägg
under sommaren kommer jag att berätta mer
om hur jag ser på det här. Håll utkik!
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Ett nytt Falun växer fram
I kölvattnet av
projektet Resecentrum
Falun sker förändringar i södra delarna av
centrum. Här ett par
bilder om hur det kan
se ut om några år.
Vägarna och resecentrum byggs de
kommande två åren.
Nu är det upp till olika aktörer att tillsammans med
oss använda marken och möjligheterna som ligger
där emellan. Hör av dig om du har etableringsplaner!

Bilden överst: Gamla stationshuset i förgrunden med nya
bussterminalen och nya byggnader närmare centrum.
Bilden närmast: Kajenparkeringen med bussknutpunkten,
nya Korsnäsvägen, nya byggnader och påbyggda
kvarter vid Åhléns.
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