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Ett händelserikt år är snart till ända. Många händelser dyker upp i huvudet när jag ska försöka att minnas allt som
hänt. I inledningen på året tog det gemensamma översiktsplanearbetet, tillsammans med Borlänge fart på allvar. Så
här alldeles i sluttampen på året har vi beslutat oss för att gå in i ett upphandlingssamarbete med vår sydliga granne
och fyra andra kommuner som ska ge bättre kvalitet och pris i våra upphandlingar. I veckan startade avverkningen
för gemensam vatten- och fjärrvärmeledning mellan Dalarnas två
stora städer. Samarbetet förstärks.
Mycket har kretsat kring Lugnet.
Orienterings-EM där bl a falutjejen
Lena Eliasson lyckades bra var en
försmak på alla stora evenemang
som ligger framför oss. FIS-kritiken
förbyttes i full fart och nybyggaranda på Lugnet. Även högskolans
biblioteksbygge bidrog till det.
De riktigt stora händelserna kretsade
kring unga. När skateparken till slut
invigdes var det efter flera års
väntan. Längtan efter nya förskoleavdelningar på Galgberget hade inte
varit lika lång, men både dessa och
nya utemiljön fyllde ett stort behov.
Vårt avancemang från plats 200 till
83 i Lärarförbundets skolranking är
en indikation om att vi är på rätt väg.
Men vi är inte på något sätt i mål.
Det senare bekräftas av de stora
förändringar som vi startat i Falu
gymnasium som ska ge oss kraft och
resurser att bygga även det starkt.
Ett av våra vallöften gick också in i
genomförandefas: En ny kulturskola.
Den kan räknas in i satsningarna på
ett socialt hållbart Falun som många
visat stort engagemang för i år.
Så här inför jul och årsskifte är det lite tomteverkstad över kommunen. Mycket ska fixas, rättas till eller så kommer
tidigare inlämnade önskelistor i dagen. Det viktigaste ordnar vi. Tomten förbereder sig för att besöka 580 miljoner
familjer. I Faluns kommunorganisation gör vi oss redo för att använda de 8 miljoner arbetstimmarna som står till
förfogande 2013 på bästa sätt. För egen del är julönskningen enkel: Några lugna dagar så att jag hinner vara hemma,
bara vara och krama familjen. Alla vänner, samarbetspartners, invånare och medarbetare tillönskas…
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