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Upprustade skollokaler kommer att ge ett lyft

256 fler falubor hittills i år!

När skolflyttarna beslutades var det många som blev oroliga. Även om
det fortfarande är en hel del som återstår av ombyggnationer och flyttkartonger står ouppackade kommer det att bli bra när det är färdigt. Det
är det gemensamma budskapet från personalen på ”nya” Hälsinggårdsskolan och det ombyggda Lugnetgymnasiet med nya estethuset. Visst
har det varit en tidspressad omställning och en del problem. Samtidigt
är lokalbytet för högstadiet i Hälsinggården och estetprogrammen ett
lyft. Personalens och elevernas tålamod har varit guld värt. Nu ser de
fram emot att återgå till undervisning utan improvisationer.

Kommunens befolkningstillväxt tuffar
på. Särskilt kul är att vi nu har plus i
alla kategorier; födelseöverskott samt
inflyttning från länet, riket och utrikes.

Fler besök på företag och arbetsplatser i höst!
Besöket hos lärarlagen i Hälsinggården och på Lugnet var ett par av de
besök som jag startade hösten med. Risholnsgården och Norshöjden
har också fått besök. Jag har målet att vara ute minst en gång i veckan i
våra olika verksamheter. Parallellt fortsätter företagsbesöken varje tisdag
Hör av dig om du vill ha besök på din arbetsplats eller ditt företag!

Diös i startgroparna för galleriaombyggnader
De vill på knyta ihop Åsgatan, Holmgatan och Holmtorget och ser det
som ett viktigt projekt för att göra Faluns handel ännu mer attraktiv.
- Nya Resecentrum kommer att ändra på flöden och hela kvarteret kring
Åhléns och Bergströms Galleria blir berört, säger Fredrik Thorngren på
Diös. Samtidigt har
man tillsatt en
projektgrupp som
jobbar med
Bergströms Galleria.
Diös mål är att vissa
förändringar skall
synas redan 2014.

Nationella infrastrukturplaner ger hopp och tvivel
Just nu svarar kommuner och regioner på Trafikverkets förslag om
vägar, järnvägar mm 2014-2025. För Falun och Dalarna finns både bra
och mindre bra delar. Insatserna för att förstärka Bergslagsbanan fortsätter. Undantaget är Falun-Borlänge där det skulle behövas ett dubbelspår, men där planen helt duckar för problemen vid Dalarnas ”getingmidja”. Dalabanan är tyvärr också fortsatt styvmoderligt behandlad.
Det oroar hela länet då det är huvudspåret till Stockholm och Mälardalen. E16 mellan Korsnäs och Lönnemossa får mitträcke och
2+1-väg. Nu återstår att se Europastråket i sin helhet.
facebook.com/gahnshag
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Går du i starta-eget-tankar?
Nyföretagande ger nya möjligheter för
individen och samhället. En chans att
förverkliga drömmar och nya verksamheter som kan ge fler jobb. Om du
har idéer som du vill testa och få råd
om kontaktar du Tina Sjöström på
Nyföretagarcentrum. Ring 023-190 54,
mejla falun@nyforetagarcentrum.se

Åsgatans lokaler fylls
En nytändning för gatan kan anas.
Nya hyresgäster är på väg in. I princip
alla lokaler kommer att vara uthyrda. I
höst provas också ny gatubelysning ut.

Bra S-politik i Falun
Nya kulturskolan och 10-miljonerssatsningen på ökade förebyggande insatser för unga och familjer är nominerade som bästa s-initiativ i Dalarna.

Vill du veta mer?
Följ Faluns större projekt på:

falun.se/resecentrum
falun.se/skidvm2015
Läs mer på

gahnshag.se
Där kan du bl a läsa att dagens möte i
kommunstyrelsens utvecklingsutskott
hade många plan- & byggärenden, om
”tips-vinster” och Högskolan Dalarna.
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