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Sommartider hej-hej!

Lokalproducerad el till faluborna

Om det är gyllene tider som väntar är det nog delade
meningar om. Sommar och semester kan kännas så.
Tittar vi på kommunens ekonomiska prognos krävs
nog snarare extra krafttag närmaste tiden för att vi ska
fixa ytterligare ett år med plusresultat. Samtidigt blir
det en spännande höst; resecentrumbygget startar på
allvar, våra gymnasieprogram nystartar i delvis nya
lokaler, Kopparstaden går igång med 89 ”lokalproducerade” smålägenheter. Vi blir förhoppningsvis ännu
mer fokuserade på nya jobb, kreativitet och tolerans
för att Falun ska fortsätta att växa och utvecklas. Nu i
sommar följer du mig på Facebook och gahnshag.se

Falu Energi & Vatten producerar el i fem vattenkraftverk, tre vindkraftverk, två kraftvärmeverk och
av biogas i Främby. 20 procent av Faluns totala elbehov produceras av FEV, 40 procent om man
bara räknar hushållens behov. Beslutet i måndagens
fullmäktige att FEV får sälja den här elen direkt till
faluborna känns både logiskt och miljösmart!

Efter många års väntan och planerande
De första stegen togs för 20 år sedan och planeringen för resecentrum har pågått i drygt 10 år. När
jag flyttade till Falun i början på 90-talet skrev jag
ett yttrade om ny väg Falun-Borlänge och hamnade
kanske delvis tack vare det i Tekniska styrelsen. Där
har jag varit med och utformat resecentrum. Snart
är både ”motorvägen” och en delvis ny stads- och
stationsmiljö verklighet! Det tar tid att planera, men
det nya kommer också att fungera i många
decennier framåt. Därför kändes det helt rätt att
barn från förskolan Lindgården tog första spadtaget

Det kom ett mejl om sociala insatser…
…från Jennie Tärndahl på socialförvaltningen, apropå
mina rader om sociala satsningar i förra e-brevet. Hon
skriver: ”Jag vill i detta sammanhang passa på och
berätta om vår verksamhet Rehabpratikcenter som
framgångsrikt bedrivs på försörjningsenheten i
samverkan med AIK. Det är en modell där socialsekreterare och AME-handledare jobbar i team med
rehabilitieringskedjan för att hitta vägar ut i sysselsättning för individer där vi i de traditionella systemen
misslyckas. Människor i utanförskap som står mycket
långt ifrån arbetsmarknaden. 2012 sparade försörjningsenheten 2 miljoner i ej utbetalt försörjningsstöd
då 20 individer fick en anställning och blev självförsörjande, vuxna individer som under många år haft
försörjningsstöd och kanske aldrig varit ute i
arbetslivet.” Tack för ditt bidrag, Jennie!
facebook.com/gahnshag
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Följ det fortsatta arbetet på falun.se/resecentrum

Läs mer på
gahnshag.se
…om landsbygdsutmaningar mm i
Skottland och
mer om vår
budget…

gahnshag.se | falun.se

Njut av sommaren!
…och ta del av sommartips på:
visitsodradalarna.se eller
passa på att läsa mer om:
falun.se/skidvm2015

