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Första steget mot ett ”nytt” kultur- & eventhus

342 fler falubor 2013!

På dagens utskottsmöte beslutades att Falu kommun ska ingå i ett
långsiktigt samarbete med Magasinet. Dess utveckling till en kulturell
samlingsplats har pågått under flera år. Blandningen av kommersiella
och icke kommersiella arrangemang är det som har skapat Magasinets
signum och bredd. När nu Magasinet vill ta nästa steg, klara sig utan
EU-stöd och hitta en mer långsiktig finansiering är det bra. För
mig är det här Faluns sätt att skapa ett kulturoch konserthus med annorlunda
profil. Magasinet är allt annat
än nytt. Här sitter en del av
Faluns historia i väggarna.

56.777 personer. Så många falubor
fanns det vid årsskiftet. Knappt 300
fler flyttade in än ut. Resten av
befolkningsökningen är födelseöverskott. Hela 5.612 falubor flyttade
inom kommunen under förra året.

Deltidskårerna kvar!
Efter hårt arbete med att få ihop räddningstjänstens budget, bl a genom
att spara på lokaler i Falun, har Susanne Norberg & Co lyckas med att
behålla deltidsstyrkorna i Faluns landsbygd intakta. Bra jobbat!

Svavelsyra och sly byts mot solceller och datahallar?
Under förra året vann Falun Energi & Vatten en fin utmärkelse i New
York för bolagets innovativa energisystem. Nästa steg kan vara att
bygga en stor solenergipark på gamla syrafabriksområdet och datahallar
bredvid. Energimängden som omsätts i datahallar är imponerande. Det
behövs mycket el men det blir också stora mängder spillvärme som
FEV vill ta tillvara. Framtidens ”spillvärme” kommer kanske lika
mycket från kunskapssamhället som från industrin?

De outbildade inom
kommunens vård- och
omsorg blir allt färre
I början av den här mandatperioden
saknade nästan hälften av omvårdnadspersonalen relevant utbildning. Nu har
mycket hänt! Vid årsskiftet var 67%
utbildade och senare i år passeras 70%
som har undersköterskeutbildning!

Envikens fiber får borgen
Bredbandet är på gång att byggas ut i
Rönndalen. För att de lokala krafterna
ska klara finansieringen i väntan på att
bidrag utbetalas från länsstyrelsen ger
kommunen en kortfristig borgen.

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 mer om dagens
möte i kommunstyrelsens utvecklingsutskott, om trafiken genom centrum,
ett inhopp i debatten om kvinnofrid
och ett par inlägg om min ”praktikdag” på Kopparstaden och svensk
bostadspolitik…

facebook.com/gahnshag
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