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Hej! Du som oroas för att mitt e-brev ska förändras till att bara beskriva en viss
politisk inriktning kan vara lugn. Efter det här val-e-brevet återgår det till att brett
beskriva det som är på gång i kommunen. Nästa e-brev kommer 16 september.

Möjligt att nå max 15 barn i
småbarnsgrupperna

14 september är det du som väljer väg för Falun!

2010 satte vi målet max 15 barn. Vi
ligger lite för högt. Med vallöftet från S
att kommunerna ska få pengar för att
nå samma mål kan vi nå dit.

Fler jobb, särskilt till unga. Falun går mot strömmen och har nu minskat

ungdomsarbetslösheten med en tredjedel. Ännu fler får jobb med brett
utbildningsutbud, stöd till nyföretagare, öppenhet för kreativa idéer och ett
Falun som investerar och satsar på välfärden. De nya resursjobb och
praktikplatser som vi skapat fångar upp dem som står långt ifrån ett jobb.
Vi har målet att skapa 400 ytterligare jobb- & utbildningsplatser och ytterligare lika många på Högskolan Dalarna. LÄS MER OM VAD VI VILL MED JOBBEN HÄR!

Skolan och förskolan är grunden. Med en utbildningskedja från

förskola till högskola skapar vi grunden för framtidens Falun. Vi har skapat
300 nya förskoleplatser och gett gymnasiet en nystart. Nästa mål är att stärka
lärarrollen, minska klass- och gruppstorlekar i lägre åldrar, även på fritids,
samt tydligare profilera våra gymnasieutbildningar. Med en S-ledd regering
får vi 45 miljoner ytterligare per år till förskola och grundskola.
LÄS MER OM VAD VI VILL MED SKOLAN HÄR!

Svärdsjö får utvecklingsstöd
Kommunen beviljar 300.000 i stöd för
renovering av torget i Borgärdet. Även
Hedenborg får stöd för ett takbyte.
LÄS VÅRA TANKAR OM LANDSBYGDEN HÄR!

Nya investeringar i centrum

Fler bostäder. Besluten om nya bostäder som togs förra mandatperioden

är genomförda. Dessutom har vi byggt ytterligare 90 lägenheter, privata
hyresvärdar har bidragit med 100 och 50 villor per år har byggts. Mer är på
gång. Nu höjer vi i S målet till 200 nya bostäder per år, varav 100 ska vara
hyresrätter. Fler senior- och trygghetsboenden för äldre och nybyggen i fler
LÄS MER OM VÅRA PLANER FÖR NYA BOSTÄDER HÄR!
kommundelar.

Förra veckan blev det klart att Grand
Hotel ska renoveras för 30 miljoner.
Nu har Riksbyggen begärt att få starta
planeringen för att kunna bygga nya
bostäder vid Postenparkeringen.
LÄS 4 KONKRETA LÖFTEN OM CENTRUM HÄR!

Ett större Falun klarar välfärden och gör livet rikare. De parker

och grönområden som en del häcklat oss för är ett led i vår strategi för ett
grönare och hållbarare Falun. Å-rummet och nya Geislerska med lekplats
är vårt senaste bidrag till ett mer levande centrum. Till vår framtida strategi
för ett större Falun räknar vi också nya Kulturskolan, satsningen på
Magasinet, nya Resecentrum, satsning på kommundelsutveckling, nya
högskolebiblioteket, samarbetet med Borlänge och förebyggande åtgärder
för unga och deras familjer. Allt det här vill vi fullfölja!

Utbyggnad av skateparken
klubbad av kommunstyrelsen
För fyra år sedan fanns den inte alls.
Sedan dess har första etappen blivit
väldigt populär. Nu byggs parken ut!

LÄS MER OM ÖKAD BEMANNING MED NYA HELTIDSTJÄNSTER I ÄLDREOMSORGEN HÄR!
LÄS MER OM VÅRA IDÉER FÖR NÄRINGSLIVET HÄR!

Rösta för kontinuitet, solidaritet och framtidstro i Falu kommun!
Senaste nytt om valet i Falun:
www.falun.socialdemokraterna.se

Titta på vår lokala valfilm från bland
annat skateparken. Rösten tillhör Roza
Güclü Hedin.

www.facebook.com/falusossarna

Frågor: jonny.gahnshag@falun.se eller SMS:a till telefon 0730-682314

Läs mycket mer på

Information om hur valet går till och valresultat finns på www.val.se
facebook.com/gahnshag
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