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Nya pengar till skolan 2014

Är du en visionär?
Du kanske inte har ställt den frågan. Faluns
politiker är nog lite olika även i det avseendet.
Nu har vi i alla fall kommit så långt att vi har
lagt fast huvudinriktningen för Faluns vision.
Men det är inte för sent att ha synpunkter eller
komma med idéer på hur visionen kan användas
för att tydliggöra Faluns ambitioner och färdriktning.
Lämna tips på kommunens hemsida fram till 20/10.
Vill eller orkar du inte gå in på webben kan du ju kolla på
”brödkakan” ovan. Vilken bit tycker du är viktigast för att Falun både
ska växa och vara bra att leva i? Mejla, messa eller meddela mig på FB.

Jag blev nyfiken på ReDoo…
Efter en presentation från bland andra
Carina Holmstedt på frukostmötet förra
fredagen bestämde jag mig för att besöka
ReDoo och deras invigningseftermiddag
igår. Projektet är starten för ett kreativt
återbrukscentrum. Företag får möjlighet
att lämna in restmaterial som plaströr,
kakel, sladdar, textil och mycket annat som
kan användas av barn i våra pedagogiska
verksamheter, framförallt förskolorna.
Ännu en effekt är att tolv personer får en
meningsfull sysselsättning. Jag tog med
dottern för ett utlåtande. Hon gillade det
hon såg och kände på. Nu väntar hon och
andra på att få ta pysslet till nya höjder 

En korsning för verksamheter och bostäder!
Idag gav vi i uppdrag att justera planen för ett nytt kvarter i korsningen
Trotzgatan-Korsnäsvägen. Vägflytten möjliggör att läka ihop staden.

Nu börjar byggena av Lilla Källviken & Stenbocks väg
Efter lite tillfällig stiltje knuffar vi nu igång två större bostadsprojekt:
Villor och radhus i Lilla Källviken med Liljefläll AB och 89 nya lägenheter i Kopparstadens regi vid Dalregementet. Lilla Källviken kommer
att bli ett större område med 350 bostäder. Gator byggs i vinter och
tomtsläpp i vår. Vid Stenbocks väg nedanför kasernerna har röjning
startat. På Sveriges Radio Dalarna kan du höra mer om
projektet och arbetet för att pressa byggkostnaderna.
facebook.com/gahnshag

|

Med hjälp av vårt barn- & utbildningsutskott har vi tagit fram ett förslag på
hur skolan bör ges nya resurser nästa
år och 2015. En ny mottagningsenhet
för nyanlända barn och elever byggs
stegvis upp. Tillskott görs också för att
förstärka förskolan och för att kunna
behålla kvalitén i grundskolan.

VM-investeringar snart klara
FIS besökte Falun torsdag-fredag. Det
blev väl godkänt för arbetet inför skidVM. Jag passade på att beskriva hur
långt vi kommit med byggnationerna
och hur stora investeringarna preliminärt kommer att bli. Läs mer på VMlänken nedan eller min blogg.

Till slut byggs cykelvägen!
2006 skrev jag ett brev till det som då
hette Vägverket, där kommunen erbjöd sig att förskottera (låna ut pengar
till) en cykelväg mellan Grycksbo och
Bergsgården. I höst stakas den ut, i
vinter sker avverkning och i vår startar
själva bygget! Åtta år efter brevet…

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 om dagens möte i
kommunstyrelsens utvecklingsutskott,
om Faluns utveckling ihop med
visionen samt jobbigare morgnar...
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