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Valresultat med komplikationer

Ny mandatperiod, nya idéer?!

I våra allmänna val finns det alltid partier som vinner och förlorar.
Frågan är om inte vinnarna är ovanligt få efter det här valet? Visst är jag
glad att det blir en s-ledd regering i Sverige och att Faluns rödgröna styre
verkar kunna fortsätta i någon form. Men glädjen finns inte riktigt där
när vi i landet, landstinget och väldigt många kommuner har ett
vågmästarparti som röstats fram på grund av frustration, klyftor i
samhället och ett klimat där vi inte längre verkar måna om varandra.

Om en och en halv månad möts nya
kommunfullmäktige för att utse
kommunstyrelse och kommunalråd.
Politiken förnyas stegvis. Har du
idéer om vad e-brevet ska förnyas
med och innehålla? Hör av dig!

Flera förändringar på gång i busstrafiken
Efter de inkörningsproblem som funnits sedan trafikstarten 17 augusti
har det gjorts många justeringar, och kommer att göras fler. Inom en
månad kommer trafiken längs den gamla linjen 20 att återkomma i ny
tappning för att fånga upp resenärer från södra Vikabygden och erbjuda
fler lokala stopp. I stråket Sågmyra-Bjursås-Grycksbo ska också en
översyn göras tillsammans med invånarna. Det är inte uteslutet att det
även där blir en tydligare uppdelning mellan lokala och regionala linjer.

Fortsatt lägenhetsbyggande
Fler bostäder fortsätter att komma till
i Falun. Just nu byggs 12 lägenheter i
Hälsinggården som får service för att
vara trygghetsboende. Senare i höst
startar HSB bygget av 15 lägenheter i
Högbos gamla sanatorium.

Nu lyser det!
Från och med nu
fungerar nya
belysningen vid
resecentrum. Bra
nu när kvällarna
blir allt mörkare.

Förskolan åter i fokus!
I valrörelsens slutspurt blev förskolan het igen. Många föräldrar känner
att grupperna är stora, vilket är sant. 18,9 barn i genomsnitt, men gruppstorlekarna varierar väldigt mycket. Det har jag, min kommunalrådskollega Susanne Norberg och barn- och utbildningsordföranden Jessica
Wide märkt när vi varit ute. På förskoleavdelningar och bland specialpedagogerna känner man också att våra resurser för barn med särskilda
behov inte räcker till. Det är därför som vi föreslagit att resurserna för
så kallade tilläggsbelopp ska öka med 50 procent från och med 2015.

Annat på gång – noterat och uppsnappat:
 Nyföretagarbarometern för 2014
visar att Falun klättrar 37 platser
till 50:e plats av 290 kommuner.
 Falu kommun utser 72 förstelärare
 Vi var 56.913 inv den 31/8 (+147)
Läs mer på

gahnshag.se
Där kan du bl a läsa om dagens möte i
kommunstyrelsens utvecklingsutskott,
med bl a byggplaner och mycket annat
Där kan du också läsa kort eftervalsanalys, samt många andra inlägg de
senaste veckorna.
Sista veckan som du kan lämna namnförslag på kulturskolan i Falun!

(senast 20 september vill namnkommittéen ha in förslag)
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