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Ja, jag står till förfogande för ytterligare en period!

50 nya praktikplatser skapas

Jag är väldigt stolt och glad över att ha fått mitt partis förtroende att
toppa kommunfullmäktigelistan i ännu ett val. Att vara kommunstyrelsens ordförande i Falun är ett av de roligaste uppdrag man kan ha.
Samtidigt är det på många sätt tufft. Trots det är jag och vi laddade för
att få fortsätta att ge Falun ny energi, men också medverka till välbehövlig kontinuitet. Det är mycket på gång och mycket positivt som vi vill
fullfölja. Fler är sysselsatta och ungdomsarbetslösheten sjunker. Resecentrum har efter decennier av utredande kommit igång. Befolkningen
ökar. Förskoleavdelningar har byggts. Vårt förebyggande arbete för
barn och familjer har fått nationell uppmärksamhet. Alla kommunanställda har snart fått erbjudande om heltid. Vi har givit startsignal till nya
Kulturskolan och Magasinet som vårt nya samtidskulturhus. Samarbetet
med Borlänge har fördjupats och tillsammans börjar vi positionera oss
som regionens ”storstad”. Mycket mer kan förbättras. Jag är beredd.

Inom kort ska Falun kunna erbjuda 50
nya och permanenta platser för arbetsmarknadspraktik mm.
Läs mer

Nu höjer vi ambitionerna med bostadsbyggandet
Den här mandatperioden har bostadsbyggandet ökat. Vårt mål och
vallöfte om att bygga minst 50 hyreslägenheter per år är uppfyllt! Utöver
det har privata aktörer byggt hyresrätter på bl a Galgberget. Bostadsrätter har tillkommit genom ”Bo klok” i samma område och ombyggnader i centrum. Kommunens två första trygghetsboenden har öppnats,
men också helt nya äldreboenden har tillkommit genom Kårebacken.
Nu höjer vi vårt mål till 100 nybyggda hyresrätter per år. Vi ska också
underlätta för nya bostadsrätter, radhus och villor. Det ska kunna ge
ytterligare 100 nya bostäder per år. Planberedskapen ska nu höjas.

Tack för alla idéerna om Å-rummet – nu förverkligar
vi några av dom!
Idag beslutade
vi att gå vidare
med idéerna
kring Årummet! I
den första
etappen
ligger bl a
parkdelen
framför
Försäkringskassan och
Myntgatans lågfartsområde. Tack för
alla idéer!
facebook.com/gahnshag

Faluskolor dominerar i
Teknikåttan!
Teknikåttans kvalomgång är klar och
nu är det dags för regionfinal i GävleDala. Vi kan glädja oss åt att tre av sex
semifinallag kommer från Falun: 8a på
Västra skolan, 8d på Svärdsjöskolan
och 8c på Hälsinggårdsskolan. Jättekul, bra jobbat och lycka till i regionfinalen den 10 april i Teknikdalen!

Vilken förskolesatsning…
Jag tyckte inte det var så mycket att
skryta över då vi nyligen ökade resurserna till förskolan med 2,6 miljoner.
Men när regeringens föreslagna förskolesatsning för tre år framåt blev
känd visade den sig ge en tredjedel av
vår blygsamma utökning. Ska det bli
några satsningar måste de nog vara
lokala eller komma från en ny regering

Vill du veta mer?
Följ Faluns större projekt & utveckling:

falun.se/resecentrum
falun.se/skidvm2015
# 1/2014 av Vårt Falun
Leva, bo & arbeta i Falun
Läs mer på

gahnshag.se
Där kan du bl a läsa om stämningsläget kring skid-VM och hur öppenhet
i ett tidigt skede hade förenklat idag.
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