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Växer gör man lättast tillsammans

Bergstenska har blivit minikulturhus

Det är och har varit mycket ”externt” arbete ett tag.
Några kan tycka att det är för mycket. En del av mitt
uppdrag är att jobba för ökat samarbete för att öka vår
gemensamma växtkraft och samnyttja det vi har. På det
temat besökte Falun-Borlängeregionen riksdagens dalabänk i onsdags, i förrgår startade vi ledningsbygget mellan
syskonstäderna och nästa vecka åker jag m fl ner till skidVM i Val di Fiemme. Kommunen och VM-bolaget
skaffar tillsammans kunskap och erfaren-heter som gör
att vi kan leva upp till Falun2015-måttot ”Beyond all
expectations”. På gahnshag.se kommer du att få
rapporter om VM-resan. Ett resultat av de olika projekten
kan bli det som bl a stadsvisionen pekar mot:
En större stad.

Istället för att sitta ensamma, hemma eller på annat sätt,
bestämde några kulturutövare att gå ihop och hyra
Bergstenska gården på Engelbrektsgatan. Resultatet
blev ett litet kreativt kulturhus där bildkonstnärer,
musiker, ljudtekniker m fl verkar. En av de verksamma,
Petter Nygård, som jag besökte häromveckan berättade
att flera lockats till Falun tack vare möjligheten att verka
och utvecklas tillsammans

FalunBorlänge svetsas samman!
Iförrgår manifesterade vi byggstarten av gemensamma
vatten- och fjärrvärmeledningar mellan Falun och
Borlänge. Ett ytterligare steg i det växande samarbete
som pågår på många områden inom FalunBorlänge och
mellan de sex kommunerna i Falun-Borlängeregionen.

Gemensam upphandlingsenhet igång

Snart finns också den gemensamma översiktsplanen för
Falun-Borlänge ute för synpunkter. Planen försöker att
fånga in hur mark, vatten, bebyggelse och olika stråk
ska användas och utvecklas för att FalunBorlänge ska
fortsätta att växa på ett hållbart sätt och vara motorn
för Dalarna. Håll utkik för att delta i dialogen!

Sedan årsskiftet är Upphandlingscenter igång. Det är en
gemensam organisation för Falun och fyra grannkommuner. Den nya enheten med
15 medarbetare ska förhoppningsvis bidra till bättre upphandlingar ur kvalitets- och kostnadssynpunkt. Den kan
också ses som en fortsättning på vårt förbättringsarbete i
kölvattnet av de tråkiga upphandlingshändelserna 2011.

Hej Alexander Norling! Du blir projektchef

L,
för resecentrumbygget, hur känns det?

Det är otroligt roligt! Känns lite som ”once in a lifetime”
att få vara med och genomföra ett så här stort infrastrukturprojekt. Nya gator och parkmiljö i en innerstad kräver
mycket och vi har dessutom kravet att det ska se klart ut
hösten 2014, trots att mycket arbete återstår. Upphandling
pågår och om allt går som planerat blir det byggstart i maj.

Jag svetsar och Janne Bohman står beredd att gräva ner fjärrvärmeledningen…

Vill du veta mer om resecentrum Falun? Gå in på:
falun.se/resecentrum eller trafikverket.se/resecentrumfalun

Resurs för att vårda världsarvet
Vid gårdagens utvecklingsutskott var vi eniga om att ge
pengar 2013-14 för vård och underhåll av miljöer och
byggnader i världsarvet. Åtgärden som är tänkt att
vara långsiktig ger dubbel vinst. Dels för kulturvården men också för de individer som får
en meningsfull sysselsättning.
facebook.com/gahnshag
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Du kommer väl ihåg..?
Läs mer på
gahnshag.se
…planerna på
Myran och mer om
vatten-/fjärrvärmeledningarna…

gahnshag.se | falun.se

…att gå in och läsa den aktuella
info och de frågor och svar som
finns om skid-VM på
falun.se/skidvm2015

