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Från höst till vinter på några timmar
När de första raderna på e-brevet skrevs var det en
solig höstdag med hög luft. På bara några måndagstimmar blev det vinter. Även förändringar i vår omvärld kan gå snabbt. Tyvärr verkar konjunkturen göra
samma årstidsförflyttning som vi är inne i. Läs mer på
gahnshag.se där jag skriver om flera stora frågor.

Fossiler i tanken? Inte i Falun
Busstrafiken från 2014 och åtta år framåt ska handlas
upp. Drivmedelsfrågan är en viktig del. Idag utgör
”fossilfri trafik” i hela Dalatrafik 14-16 procent. Det
gröna inslaget står stadsbussarna i Falun för som
sedan många år drivs med Etanol. Det är kanske inte
framtidens bränsle. I framtiden kan det handla om
exempelvis biogas eller grön el. Kravet i upphandlingen är satt till 20 procent fossilfritt vid avtalsstart
2014 och 60 procent vid avtalets slut.

Hej Johanna Forssell, kommunstyrelseledamot i spanska staden Fuengirola
- Hur märks krisen i Spanien lokalt?
Jättemycket! Det är tufft här. Idag (läs igår) fattade vi beslut
om ändrade regler, som i många fall innebär höjda avgifter
för att kompensera för högerregeringens besparingar.
Kommunerna i Spanien har dålig ekonomi. Avgiftshöjningar förvärrar krisen ytterligare. Sophämtningsavgiften
har fördubblats på något år. De som drabbas är lokala
företag, men också familjer och privatpersoner. Exempelvis
har skatteavdrag tagits bort och de 400 € per månad som
arbetslösa tidigare var garanterade är nu svårt att få ut.

När näringslivsutveckling och
bygglagstiftning krockar rejält
Fallet med Kilenkrysset var tråkigt, ger badwill och är
ett allvarligt exempel på hur en ny ”förenklad” planoch bygglag istället blivit motsatsen. Mycket av det
företagare planerar är bygglovpliktigt; ändra entré eller
skyltning, göra fler parkeringar, färga om fasader.
Den här snårskogen är inget Falupåfund,
utan gäller, tyvärr, i alla kommuner.
facebook.com/gahnshag
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VA-taxa och vindplaner viktiga beslut
för delar av landsbygden
Högsta förvaltningsdomstolen ger inte prövningstillstånd för överklagandet av Faluns VA-särtaxa
som ska göra det mer jämlikt mellan stad och
landsbygd. Därmed har vi grönt ljus att gå vidare.
För ett hushåll kan det här minska anslutningsavgiften med 30-40.000 jämfört med ren särtaxa.
Vindplanerna i Östra Sundborn råder det mer
delade meningar om. Majoriteten vill inte lägga in
veto, men vill att underlaget förfinas och förbättras

Runn-IS laddar för ny vinter
Ersättningen till aktiviteter på/vid Runn som
kommunstyrelsen beslutat om idag ger nya möjligheter för Runn-IS som sköter plogningen, men
som också servar med ved till flera av öarnas grillplatser. Sveriges längsta plogade skridskobana är
5½ mil lång och får i år en förgrening till Uvbergsviken. Ett fordon kommer vara stationerat i
Storsund. De 7-8 eldstjälarna som lägger ner 100tals timmar per man är värda ett stort tack!

Skid-VM en stor
händelse för
besöksnäringen
Visit Södra Dalarna arbetar med
boende inför VM. Evenemanget
är det största destinationsutvecklingsprojekt som bolaget genomfört. Cirka 150 000 gästnätter och
över 200 miljoner i omsättning
som ger uppemot 200 årsarbeten.
Beslutet i Region Dalarna att
medfinansiera bergbana Lugnetplatsen-Högboberget är ett ytterligare steg på vägen att utveckla
besöksnäringen ännu mer.
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Läs mer på
gahnshag.se
…om förändringar
i gymnasieskolan,
Faluns utmaningar
i en globaliserad
värld och ett höghus på Kyrkbacken…

