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Byggstart för nya
Bjurssåsskolan
❚❚Efter förseningar på
grund av överklaganden och omprioriteringar är det nu klart för
byggstart för den nya
Bjursåsskolan. Ett avtal
som omfattar 44,8 miljoner kronor är skrivet
med en entreprenör och
högstadieskolan beräknas vara klar i november nästa år. Den nya
skolan ska bli cirka 2650
kvm stor och ska inhysa
bland annat lektionssalar, bibliotek, grupprum
och slöjdsalar i tre plan.
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Slår ett slag för hållbarhet
Falun z I en vecka ska
handlarna i Falun och
Falu kommun hjälpa konsumenterna att handla
rätt. Varor och tjänster
som gynnar en hållbar
framtid ska framhävas
i butikerna med hjälp av
tydlig skyltning. Allt för
att förbättra hälsan och
miljön på sikt.
Bakgrunden till, V39 – en
vecka för hållbar handel
i Falun, som pågår hela
veckan, är att Falu kommun vill bli en av Sveriges
ledande kommuner vad
gäller ett hållbart samhälle.
Miljöprogrammet 2020
togs fram för två år sedan
och är ett styrdokument
som kommunen arbetar
med. En del i dokumentet
är konsumtionen som enligt
miljöutredaren Thomas
Sundin står för två tredjedelar av klimateffekterna som
påverkar Faluns miljö.
– Det finns stora hotbilder mot det globala
klimatet, bland annat gifter
och konsumtionen, där
konsumtionen är det enskilt största om man tänker
från produktion tills att vi
slänger varan. Vi har tyvärr
skapat ett samhälle där
tillverkningen koncentrerats till få ställen och vi blir
beroende av transporter.

Sjöbergs bok
blir teaterpjäs
❚❚Den 30 september är
det premiär av föreställningen Det du inte
såg, baserad på Patrik Sjöbergs bok med
samma namn, på Dalateatern. Idén kom från
Karin Kickan Holmberg
och manus är skrivet av
Mats Kjelby. Pjäsen beskriver Patrik och hur
han som 11-åring blev
sexuellt utnyttjad av sin
tränare utan att någon
vuxen märkte vad som
hände. Pjäsen är skriven
för barn från årskurs 5
främst tänkt att visas för
skolbarn som sedan får
jobba vidare med ämnet
på lektioner.

Miljögifter
i länets vatten
❚❚Under en tioårsperiod har Länsstyrelsen
Dalarna analyserat och
identifierat organiska
miljögifter i Dalarnas
sjöar och vattendrag.
Över 400 naturfrämmande ämnen hittades
i ytvattnet. Tillsammans
med länets kommuner
har länsstyrelsen påbörjat ett projekt som ska
minska utsläppen av gifter, bland annat har en
vägledning tagits fram
för att hjälpa företag och
verksamheter att uppmärksamma detta.

Prisas för
sitt ledarskap
❚❚För femte året i rad
delades priset, Årets ledare, ut i Falu kommun.
I år blev pristagaren Ulf
Norén på avdelningen
mät och karta, miljöoch samhällsbyggnadsförvaltningen. Motiveringen löd ”Ulf är årets
ledare då han får människor att växa dels i
sina yrkesroller, men
också som människor.
Han skapar en arbetsplats som kännetecknas av mod och framåtanda, och uppmuntrar
sina medarbetare att ta
initiativ och att utveckla
verksamheten.”

Thomas Sundin är miljöutredare på Falu kommun och han tycker att Falun i stort är bra på att tänka
hållbart men att det också kan bli bättre. Därför samarbetar kommunen under en vecka med handlarna
i staden för att visa konsumenterna hur man handlar rätt.
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Under flera år har Thomas
besökt butiker och företagare i kommunen och har upptäckt att Falun på många
sätt jobbar hållbart.
– Att bidra till en hållbar
framtid är en stor utmaning och det är mer än att
bara sälja ekologiska varor.
Det handlar också om att
reparera, återbruka och
om ekonomi. Med ekonomi
menar jag exempel inom
textilhandeln där man tänker pris per använt tillfälle.
Det kan i slutet bli billigare

Fakta

Kampanjen V39
Falu kommuns kriterier för vad
som betraktas som hållbara
varor och tjänster inom kampanjen är:
❚❚Ekologiskt producerade varor.
❚❚Närproducerade varor (i Dalarna eller max 10 mils avstånd
till produktionsplats).
❚❚Återbrukade varor.
❚❚Re-designade varor
❚❚Återvunnet material i produkter.
❚❚Socialt ansvarstagande, till
exempel Fairtrade.
❚❚Produkter som håller länge
(t.ex. 10 års garanti) och kan
återbrukas.
❚❚Hållbara tjänster som till
exempel reparation och redesign, samt samnyttjande av
olika varor.

att köpa en skjorta som
kostar mer vid inköpet, om
den används fler gånger. I
Falun har vi många butiker
som på ett eller annat sätt
erbjuder hållbara varor eller
tjänster och det ska vi lyfta
fram i veckan.
Under vecka 39 kommer
de handlare som vill vara
med i kampanjen att tydligt
visa de varor eller tjänster
de har i butiken som uppfyller något av kommunens
åtta kriterier vad gäller hållbarhet. Det ska då bli enkelt
som konsument att se och
välja dem. Kommunen står
för marknadsförningen av
veckan och kommer också att finnas i centrum från
torsdagen till lördagen för
att svara på frågor.
– Det är viktigt att vi som
kommun hittar aktörer att
samarbete med. Vi gör vad
vi som kommun kan göra i
frågan och kan också bistå
andra med hjälp, som i detta
fall blir marknadsföring för
V39 – en vecka för hållbar
handel. Det ska vara lätt att
göra rätt.
Maria Hansson

HBTQ i arbetslivet
– en facklig fråga?
Borlänge z Lunchsamtalet
på Café Peace & Love
under Dala Pride-flagg
ställde frågan om HBTQ
i arbetslivet, var en facklig fråga.
Det är lunchtimme på Café
Peace & Love och stället är
fullsatt. På den lilla scenen
sitter diskussionspanelen
som leds av HBTQ:s förbundsordförande Sören
Juvas.
Där sitter representanter från fackförbunden
Kommunal, Handels och
Byggnads.
– Jag kan prata i byggkojorna och vi ska göra vår
hemläxa, men arbetsgivaren
måste göra sin också, säger

Kim Söderström, ordförande Byggnads GävleDala.
– De flesta har fördomar.
Vi måste prata för att få
förståelse. Alla förtroendevalda ska genomgå utbildning i HBTQ-frågor hos oss,
säger Malin Ragnegård,
ordförande för Kommunal
Bergslagen.
– Det är viktigt att stå
upp för alla människors lika
värde hela året och inte bara
under Prideveckan, forstätter Malin.
Viktor Zackrisson, ordförande i Handels Dalarna,
slår fast att alla som är
förtroendevalda ska ovillkorligt ställa upp för dessa
värden.
– Vi är duktiga på rasism

Dala Prides lunchsamtal på Café Peace & Love. Från vänster Sören Juvas, Jamie Nilsson, Viktor Zackrisson, Malin Ragnegård, och Kim Söderström.
foto: veronica rigtorp
med mera, men när det gäller HBTQ har vi en bit kvar.
Sören Juvas menar att
facket ska företräda alla
oavsett läggning, handikapp
eller annat.

– Vi vet att facket är
starkt. När de sätter ner
foten blir det förändring.
– Vi får försöka få upp
det här högre på agendan,
säger Malin Ragnegård.

Lunchsamtalet anordnades av ABF, P&L Inspire och
RFSL Dalarna.
Veronica Rigtorp
veronica@annonsbladet.com

