Välkommen!
Nyhetsbrev oktober 2015
Varje månad skickar jag – i egenskap av kommunstyrelsens ordförande – ut ett nyhetsbrev
om vad som är på gång i Borlänge – Sveriges trevligaste stad.

En budget för framtiden
Borlänge kommun har nu en
framtidsinriktad budget för 2016, där vi
bland annat satsar 10 procent mer på skolan
och 5 procent mer på omsorgen. De extra
resurserna till skolan ska gå till att höja
kvalitén och förbättra resultaten. Inom
omsorgen kommer våra löften om heltider
åt alla och slopandet av ofrivilliga delade
turer att infrias. Vi har arbetat aktivt för att
skapa balans i kommunens ekonomi och
har gjort nödvändiga förändringar. Nästa
års budget är starkare än på många år.

Beklagligt att Coop lämnar
Det är beklagligt att Coop Forums butik i
Borlänge inte längre är lönsam och därför
lägger ner i april nästa år. Cirka 40
anställda berörs. Det innebär att den södra
delen av Borlänge tappar viktig
samhällservice.

Borlänge påverkar Sverige
Borlänge har, tillsammans med ett flertal
andra kommuner, drivit frågan om att alla
kommuner måste dela på ansvaret att ta
emot flyktingar för att underlätta ett bra
mottagande. Vi har också drivit frågorna
om att det måste bli lättare för nyanlända att
komma i utbildning och arbete och att
kommunerna måste få höjd ersättning för
att klara mottagandet. Regeringen har nu
lyssnat på oss, vilket tydligt framgår i
budgeten för 2016. Borlänge påverkar
Sverige.

Grattis Kvarnsvedens damer
Grattis till seriesegern och uppflyttningen
till damallsvenskan. Vi håller också
tummarna för Dalkurd som kan gå upp i
superettan.

Hushagsgymnasiets
bagerielever framgångsrika
Ått Padtum Söderström, före detta
bagerielev på Hushagsgymnasiets
restaurang- och livsmedelsprogram, är en
av deltagarna i Dessertmästarna i Kanal 5
som startat sin tredje säsong den här
veckan.

Jag vill träffa er
Jag vill 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!
Med vänliga hälsningar,
Jan Bohman
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