Februari 2016 Välkomna till ett nytt år!

1 037 nya bostäder i Borlänge
1 000 nya bostäder ska byggas i Borlänge
under mandatperioden. Det lovade vi i valet
och fler bostäder är naturligtvis önskvärda.
Nu planeras det för 800 bostäder och enligt
de senaste beräkningarna kommer 1 037
bostäder – hyresrätter, bostadsrätter,
flerfamiljhus och villor att ha påbörjats år
2018. Det ligger i linje med vår ambition att
bli Sveriges mest byggvänliga kommun.
Efterfrågan på bostäder är hög och 2 800
nya jobb har skapats i kommunen de
senaste åren. Tyvärr har alla som vill inte
möjlighet att få en bostad i Borlänge. Det
vill vi förändra.
Vi arbetar med ett boendeutvecklingsprogram som nu är på remiss för
synpunkter från ett 50-tal aktörer. I
programmet anges riktlinjer för
bostadsbyggandet fram till 2018 och en
analys av bostadsmarknaden och av hur
behovet ser ut bland olika grupper av
Borlängebor såsom äldre, unga, studenter,
personer med funktionshinder, nyanlända
osv. Den 31 mars ska remissvaren ha
inkommit.

Situationen på Maserhallen

Medierna har rapporterat om att flickor och
pojkar utsatts för sexuella övergrepp på
Aqua Nova. Vi tar situationen på högsta
allvar. Aqua Nova är en populär och
välbesökt badanläggning och självklart ska
vi ha en hög säkerhet och våra besökare ska
garanteras en trevlig upplevelse.
Misstanke om brott ska alltid polisanmälas.
Under 2015 har tio fall polisanmälts, varav
fem har utretts.
Maserhallen har vidtagit en rad åtgärder:






Den som missköter sig genom
ofredande eller annat blir
omedelbart utskickad och portad.
Misstanke om brott polisanmäls.
Personalstyrkan har utökats.
Infört en ny regel som innebär att
stora grupper ungdomar ska ha
ledare med sig som ska vara
ombytta och bada med ungdomarna.

Nytt islamiskt center
Borlänges islamska förbund vill bygga ett
islamiskt center på Hagalund och
kommunstyrelsens arbetsutskott har fattat
beslut om att ge plan- och markkontoret i
uppdrag att upprätta en detaljplan för
området. Borlänges islamiska förbund har
haft bönelokaler i Borlänge sedan 1988 och
har länge varit trångbodda i sin nuvarande
lokal på Bullermyren. Beslutet om
placering har föregåtts av en lång process,
där Borlänge kommun bland annat bjudit in
till samråd med allmänheten. Ett flertal
platser, bland annat Jakobsgårdarna, bakom
Soltorgsgymnasiet och Bullermyren har
diskuterats. Diskussionen landade i att den
tomt som omges av Gamla stadshuset/
Hagakyrkan, förskolan Eken, Jussi
Björlings väg och Cozmos är en bra
placering för ett islamskt center. Borlänge
kommun har också fört diskussioner med
Peace & Love om områdets
lämplighet. Peace and love har inte haft
några invändningar eftersom det fortfarande
finns stora ytor runt området Därefter hölls
ytterligare ett samråd och i september 2012
togs beslut om ett planprogram för området.
Förslag och kostnadsberäkningar
överlämnades till Islamiska förbundet som
anlitat en arkitekt som ritat ett förslag. Strax
innan jul kom förbundet in med en skrivelse
om att de vill att kommunen går vidare med

planarbetet. Islamiska förbundet betalar de
kostnader som uppstår i och med
upprättandet av detaljplanen. Det regleras i
ett avtal mellan förbundet och kommunen. I
nästa steg säljer kommunen marken till
islamiska förbundet till marknadsmässigt
pris. Kommunen kommer att anlita två
oberoende värderare av marken. Borlänge
kommun lägger med andra ord inga pengar
i bygget och kommunen behandlar denna
ansökan precis som skrivelse från andra
trossamfund, till exempel Svenska kyrkan,
Mormonkyrkan etc.
Vi har religionsfrihet i Sverige och därför är
det viktigt att varje människa har rätt att
utöva sin tro – enskilt eller offentligt.

Träffa oss politiker på Borlänge
bibliotek en måndag i månaden

En måndag i månaden kommer vi som är
nämndsordföranden att bjuda in er
Borlängebor till Borlänge bibliotek för att
diskutera aktuella politiska frågor. Syftet är
att kortfattat informera om frågor inom våra
ansvarsområden för att sedan ha en
diskussion med er. Vi politiker behöver i
större utsträckning möta våra väljare och
det här är ett bra sätt att göra det under
avslappnade former. För oss är det viktigt

att lyssna till era önskemål och funderingar
för att långsiktigt omvandla det till konkret
politik utifrån de förutsättningar vi har.
Första tillfället är måndagen 15 februari kl.
16-18 då ni får träffa Kristina Svensson,
ordförande i Borlänges hälso- och
sjukvårdsberedning för att diskutera hur
framtidens närsjukvård i Borlänge kan
utvecklas. Ni kan träffa mig måndagen 14
mars kl 16-18.

Företags- och verksamhetsbesök
Jag kommer att prioritera att vara ute på
företags- och verksamhetsbesök under året.
Borlänge har ett brett näringsliv med
industri, kommunikation och transport, och
besöksnäring bestående av handel och
turism. För mig som kommunstyrelsens
ordförande är det viktigt att skapa
förutsättningar för att företag både ska
etablera sig, utveckla sin verksamhet och
växa i Borlänge.

Jag vill träffa er
Med vänlig hälsning,

Jan Bohman
www.borlange.se/janbohman
jan.bohman@borlange.se

Sahlins struts bjöd in mig efter uppmaningen i nyhetsbrevet. Ett trevligt besök
där jag fick insikt i företagets verksamhet,
men också ett besök som handlade om
Tunets framtid och frågor som berörde
Borlänge södra.
Jag vill naturligtvis fortsätta träffa så många
Borlängebor som möjligt. Det är viktigt för
mig att lyssna och prata med folk. Samla
gärna ihop ett gäng så ses vi på ett kafé, på
jobbet eller kanske i föreningen över en
fika. Vi kan prata om frågor som engagerar
er eller allmänt diskutera Borlänges
framtid. Mejla mig!

