Bästa fritidshusägare i Vansbro kommun!
Jag vill genom detta brev berätta att det tyvärr inte blir någon fritidshusägarträff i år.
Vi har mycket att stå i och det finns inte utrymme för en sådan 2019.
Det händer en hel del och mycket är positivt i kommunen. Vi brottas dock med ett
underskott och att få ekonomin i balans, samt långsiktigt hållbara verksamheter av
god kvalitet.

Ett välmående näringsliv
Näringslivet i Vansbro kommun går bra. Vi har en fantastisk bredd av företag och
hade den bästa tillväxten i Dalarnas län i 2018 års tillväxtindex som
kreditupplysningsföretaget Syna gör. De tittar på andel företag som nyanställer, ökar
sin omsättning och går med vinst. I kommunen finns det hela 26 företag som
uppfyllde alla tre kriterierna.
Även i Svenskt Näringslivs ranking av företagsklimatet gick det bra. Vi är den
Dalakommun där företagen ger det högsta sammanfattande betyget. Visst är det
fantastiskt, i Dalarnas minsta kommun!
Företaget Lyko gör en stor satsning på nya lokaler för sin verksamhet strax utanför
Källbacken, Vansbro, på vägen mot Äppelbo.

Vägbygge, vallbygge och nytt räddningstjänstförbund
E16-bygget mellan Hulån och Vansbro, som är en efterlängtad satsning, är inne i
slutfasen. Invigning blir i september med motionsloppet E16 Run som hålls samman
av Vansbrosimningen, i samverkan med föreningslivet.
Bygget av vallen runt Vansbro centralort är långt framskridet och kommer att vara
klart under hösten, slutbesiktning sker i vår.
Sedan årsskiftet ingår vi, tillsammans med kommunerna Leksand, Mora, Orsa och
Älvdalen, i räddningstjänstförbundet Brand (Brandkåren norra Dalarna). Det för att
möta ökade krav på ledningsförmåga och för att skapa en starkare och mer uthållig
organisation. Den första samverkan i skarpt läge var i vintras när vi i Vansbro hade en
större brand som tog hela vår hela vår utryckningsstyrka i anspråk. Då ryckte Mora ut
med en styrka på passning i Johannisholm, för att kunna täcka upp i fall det skulle gå
något mer larm samtidigt.

Ett digitalare Vansbro
Vi kämpar också på med vårt digitaliseringsarbete. Ett steg på rätt väg är
utvecklandet av vår nya webbplats. I slutet av mars lanserades nya vansbro.se, som
fått en helt ny design och nytt innehåll. Sidan är modern och tillgänglighetsanpassad
och byggd utifrån användarens behov. Vi hoppas och tror att du ska finna det du
söker på vår webbplats.

I digitaliseringsarbetet ingår också utveckling av e-tjänster. En sådan som redan finns
på plats gäller bygglov. Nu finns möjligheten att söka bygglov digitalt via tjänsten
mittbygge.se/kommuner/vansbro. Där kan du också läsa allt om regelverk och annat
praktiskt du behöver veta inför ditt bygge. Vi hoppas på att kunna presentera fler
underlättande e-tjänster inom kort.
Jag vill också berätta att vi helt nyligen anställde en ny kommunchef; vår tidigare
ekonomichef Catarina Willman. Jag önskar henne ett stort lycka till med uppdraget.
Jag hoppas att du tar dig tid att besöka något av alla de fantastiska evenemang som
äger rum i kommunen i sommar, tar med frukosten ut i naturen till dina
smultronställen och badar i våra fantastiska vatten. Det ska jag göra.
Jag önskar dig en trevlig sommar!
Vänligen Stina Munters
Kommunstyrelsens ordförande

