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Rödgrönt styre blir lite grönare…
Jag kommenterade Faluns valresultat i mitt e-brev 16 september.
Nu kan vi börja visa resultatet i form av en delvis ny majoritet. Jag är
otroligt glad att vi har kunnat bryta den 20-åriga trenden med politisk
kursändring vid varje kommunalval i Falun. Med omställningen och
framförallt byte på nästan alla politiska poster brukar jag säga att
Falun i praktiken har haft 3½-åriga mandatperioder. Vi har tappat tid
och tempo i jämförelse med de många kommuner som har 4 år...
Nu får vi socialdemokrater och miljöpartister möjlighet att arbeta
vidare med och fullfölja de frågor och projekt som vi brinner för.
Samtidigt kompletteras samarbetet med centerpartiet som står oss nära
i många frågor. Det var inte det enda alternativet, men vi tror att det är
det mest hållbara och bästa för utvecklingen i Falu kommun!
Vi kan alltså förhoppningsvis presentera en ledning som representerar
kontinuitet, men också visar på nytänkande och är laddad med ny
energi. Det kommer att bli lite ”regeringsombildning”, men det hör till
och är en del av förnyelsen av politiken och de enskilda partierna.
Jag vill tacka för att vi fått förnyat förtroende. Tack också till politiska
kamrater och kollegor som avslutar sina politiska uppdrag nu. Även
om den politiska kontinuiteten är större än på många år så är också
generationsskiftet i full gång – även i politiken. Några slutar
av andra skäl. Konkurrerande intressen,
familjehänsyn eller som i vårt parti att
det blir ett naturligt utbyte när antalet
nominerade är många fler än antalet
förtroendeuppdrag.

6 år med nyhetsbrevet
- men nu är det slut!
I oktober 2008 började jag skicka
nyhetsbrev i anslutning till kommunstyrelsemöten. Först såg dessa ut som
tråkiga pressmeddelanden, senare blev
de mer färgglada (om de blev roligare
får du som läsare avgöra…). Bit för bit
har min kommunikation flyttat över till
Twitter, Facebook och min egen blogg
gahnshag.se. I början var det partivänner och journalister som nåddes av
nyhetsbrevet. Det här sista går ut till
3340 mottagare. Någon gång kommer
jag nog att mejla något (extra!) via den
stora sändlistan, men annars hoppas jag
att vi kan fortsätta ha dialog och kontakt
via de andra kanalerna, via mejl och i
verkliga livet! Här ett kollage av vad som
hamnat i era mejlkorgar genom åren:

Alla e-brevsläsare tillönskas
en fortsatt bra höst!

Läs mer och följ mig p
Läs mer och följ mig i fortsättningen på:

Höstlöv som kan illustrera kommande fördelningen
av ledande poster i kommunens nämnder och
styrelser. Bra blandning som presenteras
i detalj inom kort.
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