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20 år sedan Falun investerade lika mycket i välfärden
Inom loppet av ett par månader kommer vi att ha invigt en nybyggd byskola, ett nytt vård- och omsorgsboende och en ny gruppbostad. I alla
tre fallen är det nära 20 år sedan det hände senast. En man frågade ”är
det för att det är val snart?” Nej, svarade jag. Det är för att behovet
finns, för att vi satsar på välfärden och för att Falun växer. Det senare
exemplifieras också av att vi för ett tag sedan startade bygget av Faluns
nya stadsdel Lilla Källviken med 350 bostäder. Senast vi startade ett
liknande område var i samband med Bo91, alltså även det 20 år sedan!

JUST NU: Kom och hylla IBF
Falun! 17.30 på Stora Torget
IBF Falun har en fantastisk säsong
bakom sig med både Champions Cup
och i lördags ännu ett ligaguld! Vi ses
idag tisdag 17.30 för att hylla mästarna!

Apoteket AB gör Falun till
sin nya logistikknutpunkt

Tillsammans med Ingrid Blomberg som är nyinflyttad på Kårebacken invigde jag och kommunalrådet Susanne
Norberg vård- och omsorgsboendet i fredags.

EU-pengarna märks även i Falun
Det är lätt att tro att det bara är i Spanien, Portugal eller möjligen i
Norrbotten som EU-stöd gör någon skillnad. Så är det inte. Falun har
sedan EU-inträdet fått del av 100-tals miljoner och för perioden 20072014 är vi den kommun i Dalarna-Värmland-Gävleborg som fått näst
mest pengar! De största projekten som EU bidragit till den här perioden
är resecentrum (20 miljoner kronor) och besöksmålet Lugnet ( ”bergbanan” 12 miljoner). Men även kompetensutveckling i Faluföretag,
projekt för unga arbetslösa och landsbygdsutveckling (LEADER) är delar
där Falun fått miljonbelopp från EU.

Planer för fler bostäder

EU-val
25 maj

På dagens utskott lämnade vi planer vidare för nya radhus vid Sturegatan, äldreboende i Britsarvet och nya lägenheter i Bjursås. VA
ska dras fram till planerade bostäder vid Herrhagsvägen. Nu
är Översiktsplanen FalunBorlänge också på gång!
facebook.com/gahnshag
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Apoteket kommer att flytta sina djurläkemedel till lagret i Falun. Härifrån
kommer veterinärer och djuraffärer att
beställa. Förändringen är ett steg i att
göra Falun till en logistikknutpunkt för
Apoteket. Det stärker Tallen där också
Förlagssystem, med 250 anställda, har
sitt huvudlager.

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 att dagens möte i
kommunstyrelsens utvecklingsutskott
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