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Välkommen tillbaka!

Startskottet för nya kulturskolan

Sommaren är slut, tycker de flesta. Många klagar på
regnet. Visst håller jag med, det har varit blött,
myggigt och avsaknad av riktig värme. Samtidigt
känner jag mig ändå nöjd, utvilad och laddad inför
höstens arbete! Jag som trivs när det händer mycket
och växer gillar den här starten
på hösten, med nyöppnade butiker
vid Majoren/Dalregementet, nya förskoleavdelningar i Gruvriset, ”come
back” för Västra som högstadieskola, byggstart för
högskolebiblioteket och nymonterade skyltar för E16.

Idag har kommunstyrelsen i stor enighet ställt sig
bakom förslaget att starta en kulturskola. Det här
var ett av de vallöften som vi gav. Verksamheten
som bl a ska inkludera Dans& Musikskolan,
Naturskolan,
Konstgrafiska
Verkstan,
Arenan och Gruvbäckens Kulturcentrum ska
också kompletteras med en ny fritidsgård i de
centralt belägna lokalerna. Teknikverkstan kan
komma att ingå, men det ska utredas separat. Om
allt går som planerat ska den samlade kulturskolan
starta hösten 2013. En stor nysatsning som innebär att kulturen i Falun tillförs nästan 10 miljoner
per år. Fullmäktige ska också säga sitt nästa vecka.

Bussigt?
Det har inte varit idel lovord över nya trafikförsörjningsprogrammet för kollektivtrafiken. Många är
kritiska. Jag tänker göra en mer handgriplig insats för
kollektivtrafiken, genom att jag skaffat busskort i
tjänsten och samtidigt förbjudit mig själv att åka bil till
Borlänge. Bra för miljön, mig själv och kommunens
ekonomi. På årsbasis sparar vi 10-12.000 kronor om
jag åker buss jämfört med kommunbil. Bra, eller hur?

”Dalarnas stadskärna 2.0” – många
synpunkter på staden och boendet
I en debattartikel har jag berättat hur jag ser på Falu
centrums utveckling och bjudit in till dialog. Jag gör
också en fördjupning i ett blogginlägg om var det
eventuellt ska kunna byggas fler bostäder i centrum.
Reaktionerna har varit många. Nästan alla positiva!
Många håller sig till boendefrågan och instämmer i att
det måste byggas mer, att det med ett bättre utbud
skulle bli större inflyttning. En fastighetsägare
beskriver hur han bara efter sommaren fått ett 100-tal
mejl och telefonsamtal från människor som inte hittar
en lägenhet. Många kommenterar de halvtomma kvarteren väster om ån, men några
undrar också om Tisken.
Så här svarade jag
på Facebook:
facebook.com/gahnshag

|

Sjukvård för miljoner till kommunen
När hemsjukvården 2013 växlas över med 23 öre
per hundralapp innebär det också att en verksamhet för drygt 25 miljoner med många anställda
går från landstinget till kommunen. En spännande
utmaning för oss!

Läs mer på
gahnshag.se
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För drygt 40 år sedan
…startade bygget av Lugnets hoppbackar. Nu är markarbetena igång
(igen) för att modernisera inför VM
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…om sommarbetraktelser,
bostäder i
centrum och
vargen...

