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Fler vill till Falun!

Högt nyföretagande även 2012

Det gick trögt för länet 2012. Flyttöverskottet till
Dalarna är stabilt men svaga födelsetal gör att flertalet
kommuner backar. Falun däremot drämde till med en
folkökning under året med 316 personer (fördelat på
födelsenetto med +110 och flyttnetto +206 personer).
Folkmängden i kommunen var den 31 december
56.440 personer*. Det är återigen nytt
befolkningsrekord och högre än kommunens
befolkningsprognos. *enligt kommunens befolkningsregister, KID

Förra året startades 313 nya företag i kommunen.
Även nettot när avvecklade bolag är fråndragna är
positivt; 137 stycken eller ett nettotillskott på 25 per
10.000 invånare. Vi står oss bra jämfört med rikssnitt.

”Sätet” sitter bra mitt i Dalarnagävleborg
Den 17 december kom förslaget att Falun ska bli en av
de 11 nya residensstäderna ("säteskommunerna") som
vad det än slutar med är en bekräftelse på att vi lever i
en kommun och en region som kan ge bra livs- och
etableringsförutsättningar för både myndigheter,
företag och människor! Nu ska förslaget ut på remiss.

Hallå Daniela Johansson, utvecklingsstrateg för Falu kommuns grundskolor
- vad har ni på gång?
Jag tillsammans med två utvecklingspedagoger och lika
många projektanställda jobbar löpande med att forcera
skolutvecklingen – inspirera och vägleda!
Sista året har fokus legat på att vi ska förstå och använda
nya läroplanen i Faluns skolor. De sista bitarna handlar
om entreprenöriellt lärande och svenska som andraspråk.
Satsning på matematik, svenska och kompetensutveckling
på fritidshemmen är också igång. Jag gör väldigt lite nytta
om jag sitter inne på skolkontoret utan det är i mötet med
våra skolor som det händer saker, och just nu händer det
mycket! Allt för att alla våra elever ska utvecklas så långt
som möjligt och så många som möjligt uppnå målen.

Livsmedelshandel vid Gruvrondellen
…har det blivit debatt om. Vid gårdagens utskottsmöte
i KS var vi eniga om att starta planarbetet. Vi ser möjligheter att lyfta miljön och få en välkomnande
entré till Falun. Vi vill arbeta tillsammans
med både kritiker och tillskyndare.
facebook.com/gahnshag

|

Nedräkningen har börjat inför skid-VM
- Nu vill vi träffa dig!
Två år kvar till skid-VM 2015. Nu ökar tempot och allt
mer händer. Vilka projekt är igång? Vad byggs på
Lugnet? Hur gör jag för att hyra ut min bostad? Vem
kan bli volontär? När släpps biljetterna?
Vill du veta mer om planerna eller har egna idéer om
hur vi tillsammans kan skapa ett strålande hemma-VM,
kom då till Magasinet imorgon, den 17 januari
klockan 17-19.00. På minimässan träffar du oss som
arbetar med skid-VM på olika sätt. Var tjugonde minut
blir det snabba intervjuer med olika företrädare för
skid-VM. Jag och vi finns på plats för att lyssna till dina
synpunkter och berätta om arrangemanget.
Välkommen!
PS. Om du inte kan komma finns det redan nu mycket
att läsa på falun.se/falun2015. DS.

En lysande förändring!
Läs mer på
gahnshag.se
…om året som gick,
utmaningar framåt
& investeringar för
framtiden…

gahnshag.se | falun.se

Från årsskiftet har Falu Energi &
Vatten tagit över gatubelysningen
i Falun. En smart förändring
som kommer att spara
minst en miljon
per år.

