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Högskolan kvar i Borlänge
-kampen fortsätter

Vi fortsätter kampen för att Högskolan
Dalarna ska ha kvar och vidareutveckla sin
verksamhet i både Borlänge och Falun.
Högskolan har begärt in synpunkter på
utformningen av flera av delutredningarna
som kommer att ligga till grund för
utredningen om Högskolan Dalarnas flytt
från Borlänge till Falun.
Borlänge kommun har, liksom Region
Dalarna och Landstinget Dalarna, framfört
synpunkter om att utredningens fokus borde
vara att utreda hur högskolans nuvarande
uppdrag kan förstärkas och utvecklas.
Högskolan behöver också göra en gedigen
omvärldsanalys som tar hänsyn till
kommande kompetensförsörjning,
näringslivets behov och regionens
utveckling. En modern högskola har i dag en
viktig roll i stadsutvecklingen, den regionala
utvecklingen, näringslivets och offentlig
sektors kompetensförsörjning och i att
utveckla utbildning och forskning som leder
Sverige framåt.
Utifrån det så anser Borlänge kommun att
Högskolan Dalarnas utredning om en
eventuell flytt är onödig.
Det vore bättre att fokusera på hur högskolan
kan bidra till att utveckla Dalarna.

Ny näringslivschef i Borlänge
kommun

Angelica Ekholm blir ny näringslivschef i
Borlänge kommun. Hon tillträder tjänsten
efter midsommar. Angelica Ekholm
kommer närmast från CCS Healthcare och
rollen som marknads-direktör. Vi hälsar
henne varmt välkommen till kommunen.
Nu fortsätter arbetet med att skapa goda
förutsättningar för ett brett näringsliv i
Borlänge. Borlänge har flera ben att stå på:
den
råvarubaserade
spetsindustrin,
bygg, handel,
transport, logistik
och IT och
kreativa näringar.
Under de senaste
åren har kommunens arbete utvecklats och
näringslivskontoret utsågs till landets femte
bästa år 2014 enligt Custices undersökning
bland företag.

Digitalt nyhetsbrev från april
Från april så kommer ni att få ett digitalt
nyhetsbrev från mig. Håll utkik!

Nytt måltidskoncept för Borlänges
äldre på särskilt boende

Positivt ekonomiskt resultat
Borlänge kommuns ekonomiska resultat
visar ett plus på 5,4 miljoner kronor för år
2015. Resultatet blev positivt trots att skola
och omsorg fått stora utmaningar.
Därför är det extra glädjande att vi kan visa
på ett positivt resultat. Nu fortsätter det
påbörjade arbetet med att hålla ordning på
ekonomin och använda skattebetalarnas
pengar på bästa sätt.

Ett nytt måltidskoncept ska nu införas för
äldre på särskilda boenden i Borlänge.
Konceptet har redan prövats på Kungsljuset
och det har resulterat i att de boende blir
piggare, får ett mer näringsriktigt intag över
hela dygnet och har möjlighet att utföra
aktiviteter före lunch. Det är också viktigt
att måltiden i sig är en upplevelse. Så här
ser en dag ut:
•

Kl. 7: En större frukost för de
morgonpigga serveras. Den som vill
sova längre får möjlighet att göra
det och kan äta frukost vid senare
tillfälle.

•

Kl. 11: Ett större fika serveras. Det
ger möjlighet att ha aktiviteter för
de äldre mitt på dagen, då de
fortfarande är pigga.

•

Kl. 14: En trerätters lunch serveras.
En halvtimme före lunchen serveras
en ”aptitretare”.

•

Kl. 18: Middag

•

Kl. 20: Kvällsmål

Vi pratade byggfrågor med ett 40tal Borlängebor

För mig är det viktigt att träffa så många
av er Borlängebor som möjligt. Samla
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!
Jag vill också
passa på att
tacka för det
stora engagemanget och många frågor när
jag, tillsammans med byggnadsnämndens
ordförande Ronny Beyer, diskuterade
bostadsbyggande i Borlänge med ett 40-tal
Borlängebor.

Jag vill passa på att önska alla er
Borlängebor en riktigt glad påsk!
Med vänlig hälsning,

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

