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Kan en kommunbudget vara rolig?

IDAG: En mer human värld!

Den frågan ställde jag till mitt partis lokala kommunikationsgrupp. Kan
de komma på ett nytt sätt att berätta om vad vi vill göra, förändra och
satsa på? De funderar ännu… Däremot vet jag att budgeten innehåller
roliga saker som kan vara värt att berätta om. Exempelvis att vi tänker
satsa extra på våra yrkesutbildningar, att vi fortätter att satsa mer
resurser för att få ännu fler i arbete och att det blir en ny biblioteksbuss.
Att omvårdnadsbehovet om våra gamla växer vet du säkert. Därför
höjer vi återigen budgeten. Att vi ger extra pengar till planavdelningen
låter kanske inte så spännande, men det handlar om att skapa förutsättningar för ökat bostadsbyggande och plats för fler nya falubor!

Idag kl 18.00 samlas vi på Stora Torget
för att manifestera människovärdet &
kvinnors rättigheter. Kidnappningarna
i Nigeria är orsaken som fått Tommy
Larsson att ta initiativet. Jag kommer
att säga några ord. Kom dit du också!

EU-valet berör Falun och alla kommuninvånare!

Faluns järnvägsmuseum och
lokstallarna doldis för många

Sex av tio beslut i ett svenskt kommunfullmäktige har koppling till EUbeslut eller lagstiftning. Faluns och Sveriges utveckling hänger väldigt
mycket ihop med Europa. Tio år med ett väldigt blått EU har givit
kontinenten världens lägsta tillväxttakt och nära 30 miljoner arbetslösa.
Det här duger inte. Falun och Sverige behöver ligga i ett område där
ekonomin växer, jobben blir fler och samhället utvecklas hållbart. I det
ligger ett Europa som förstår betydelsen av social sammanhållning, justa
arbetsvillkor och där vi tillsammans tar klimat- och miljöfrågor på allvar.
Kom ihåg att förtidsröstningen pågår
sedan en vecka tillbaka. Du kan alltså
redan nu lägga din röst i parlamentsvalet. Missa inte den möjligheten!

Annat på gång – noterat och uppsnappat:
 250 hushåll får bredband i Linghed
 2 nya caféer öppnar i Falu centrum
 44.499 falubor kan rösta i EU-valet

Myran: från sumphål till utflyktsmål & nya verksamheter

Vill du veta mer?

Från otillgängligt, sankt och bortglömt till ett område som saneras från
”militärt skrot” och byggs om till vattenlandskap med stigar/skidspår
och plats för nya verksamheter längs
Lugnetleden. Precis som Samuelsdalsgärdet med golf ger ett grönt välkomnande kommer nya Myran att möta
E16-trafiken. Mer stad, mer grönska!

Följ Faluns större projekt & utveckling:

EU-val
25 maj

Jag besökte järnvägsföreningen härom
veckan. Sevärt, en oslipad diamant
som hamnar ännu mer centralt med ny
infart till stationsområdet/resecentrum

falun.se/resecentrum
falun.se/skidvm2015
Leva, bo & arbeta i Falun
Läs mer på

gahnshag.se
Där kan du bl a läsa om gårdagens KS
utvecklingsutskott, vad jag gillar mest
med ett rödgrönt Falun, Kopparstadens
uppdrag och hur det berör många falubor samt något om ett hårt påskägg…

Nya Myran, sedd från rondellen vid ICA Maxi. Till höger blir det ett nytt verksamhetsområde, med bl a mack och bilaffär, men inget nytt köpcentrum. Marken vid Högskolan behålls för framtida expansion och utveckling.
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