
  

   

God jul alla FFLIST medlemmar!
Det är dags att skriva det sista nyhetsbrevet för året, märkligt hur fort ett år går när man haft
mycket att göra och kul. Jag vill inleda med att berätta att vi i styrelsen numer försöker lägga
ut alla nyheter via Facebook och vår hemsida. Vi ni hålla er uppdaterade om vad som
händer rekommenderar vi att ni följer dessa medier regelbundet.

I veckan som gick hade vi åter samrådsmöte med kommunledningen. En av punkterna på
agendan var utkastet till ny handelspolicy. Per Strid, vår näringslivschef, hade efterfrågat en
första feed back från de olika företagarföreningarna. Från FFLIST gav vi både ”ris och ros”.
Slutliga synpunkter kommer Per att få i samband med samrådsmötet den 27 januari. Det är
jätteviktigt ni medlemmar deltar i det här arbetet. Vill vi vara med och påverka de större
frågorna är det bättre att reagera och agera i tid. Om någon vill ta del av förslaget ber jag er
höra av sig till mig eller någon annan i styrelsen. Än en gång, läs mer på vår hemsida eller
Facebook. 

Mentorprogrammet rullar på. Mentorer och adepter träffas nu regelbundet. Vi kommer att ha
en återträff den 3 februari och programmet avslutas sedan i slutet av maj. Totalt är det 10
mentorer och adepter i programmet. Vad vi förstår är alla mycket nöjda med sitt deltagande.
Det är inte bara lärorikt för adepter utan mentorerna får i många fall en möjlighet att lära sig
en ny bransch. 

Lite längre ner i nyhetsbrevet redogör vi för statusen vad avser de ”kärnfrågor” som
styrelsen driver under innevarande verksamhetsår.

Jag vill avsluta det här årets sista nyhetsbrev med att beklaga nyheten att styrelsen i
Leksand i Centrum nu kommer att föreslå 2015 års föreningsstämma att lägga ner
föreningen. Det här är dåliga nyheter för Leksand som samhälle. Leksand behöver ett starkt
och enat näringsliv. Ett sådant skapas genom att alla krafter samlas och delar samma
vision. Detta är långtifrån fallet just nu. Som jag nämnt i en debattartikel, har vi enligt min
mening ett alltför splittrat föreningsliv för att skapa illväxt. Vi måste nu sluta leden och börja
arbeta tillsammans mot yttre utmaningar. Interna motsättningar skapar inte den tillväxt vi
behöver mer än någonsin.

Vi från FFLIST styrelse vill önska alla våra nuvarande och framtida medlemmar en riktigt:

God jul och Gott nytt år 

  

 

Medlemsenkät 2014
Som ni alla känner till så har vi genomfört
en medlemsenkät nu under
november/december. Vi fick in totalt 80 svar
vilket vi är jättenöjda med. Generellt känns
det som om vi i styrelsen gjort ”rätt saker”
under året dvs. aktiviteter som ni
medlemmar är nöjda med och tycker är
viktigt. Särskilt intressant är det att ni vill ha
vi skall driva vår ”kärnfrågor” (se nedan), ta
en aktiv del i samhällsdebatten och stödja
Skola- och arbetslivsfrågorna. Än en gång,

 Varför du behöver
digital närvaro
Höstens seminarieserie är nu slut, sista
talare var Jonas Grenfeldt från Panang
Kommunikation i Falun. Jonas talade om
behovet att finnas med digitalt som företag.
Jag tror vi till mans kände oss lite
”stressade” när vi gick från mötet, gör vi
verkligen tillräckligt, hur agerar våra
konkurrenter, etc? Vi kommer att fortsätta
seminarieserien under våren och
återkommer med program i början av

 



läs sammanställningen av enkäten på vår
hemsida.

återkommer med program i början av
januari. Har ni idéer om vad vi borde ta upp
är ni välkomna till oss i styrelsen med
synpunkter.

 

FFLIST kärnfrågor
Bostadsbyggande. Det är viktigt att det byggs bostäder i kommunen och då framför allt
hyreslägenheter. Vi måste ge våra ungdomar en möjlighet att stanna på orten. Under
många år har kommunen haft en utflyttning av ungdomar och bristen på bostäder får inte
vara orsaken till deras flytt. Det finns idag planlagt för nya flerfamiljshus men vi måste också
få någon som bygger. Här måste Leksandsbostäder vara den part som tar täten,
kommunen själva måste visa att man tror på kommunens framtid. Därför är det positivt att
kommunen i sin budget nämner bostadsbyggandet som det första målet av alla mål man
har inför 2015. Nu är ekonomin sådan att Leksandsbostäder själva inte kan lösa bristen
utan andra parter måste också vara beredda att ta risken.

Internet och mobiltäckningen. Som vi alla vet har vi en brist i mobiltäckningen i
många delar av kommunen. Idag pågår det ett utredningsarbete där renhållningsarbetarna
under sitt dagliga arbete mäter mobiltäckningen inom kommunen. Vi inväntar fortfarande
slutredovisningen. Kommunen kommer dock inte att kunna ta ett ansvar vad beträffar
uppsättande av exempelvis slavsändare, etc. Däremot kommer kommunen att utöva
påtryckning på mobiloperatörerna. När det gäller fiberkabeln, som Dala Energi ansvarar för,
har budgeten samt resurser utökats till nästa år. Totalt kommer 800 nya anslutningar att
kunna genomföras i de tre kommunerna. Budgeten för nästa år uppgår till MSEK 20, total
kostnad hittills är MSEK 60-70. Ökade insatser kommer även att ske vad avser säljkapacitet
inom Dala Energi.    

Kommunikationer till och från kommunen. Detta är en mycket viktigt fråga varför
jag nyligen skrivit en debattartikel i frågan, se hemsidan för länk. Idag pendlar ca:  2 000
invånare ut från kommunen varje dag, de flesta söderut. Vi måste få bättre
kommunikationer till framför allt Falun- och Borlängeregionen. Även om vi har en fantastik
boendemiljö här i Leksand finns det en smärtgräns för dagens
pendlare. Kommunikationerna, fram för allt till Falun, är idag allt annat än tillfredställande.
Situationen är särskilt oroande då både Borlänge och Falun satsar stort på
bostadsbyggandet för tillfället och att vi här i Leksand fortfarande befinner oss i
”startblocken”.

 Gemensam fest
samt årsstämma
2015
Som tidigare meddelats kommer vi och
Företagarna i Leksand även 2015 att
arrangera en gemensam fest med de
andra företagarföreningarna i Rättvik och
Gagnef. Festen kommer att hållas på
Lerdalshöjden i Rättvik och kommer att
föregås av den årliga föreningsstämman.
Inbjudan kommer att skickas ut inom
kort. Vi vill i detta sammanhang passa på
att tacka våra tre huvudsponsorer, Dala
Energi, Dala Vatten och Avfall samt
Leksands Sparbank för deras bidrag.
Utan detta har det varit svårt att arrangera
den här uppskattade festen, än en gång ett
stort tack.

 

   

 
 Skola- arbetsliv

Arbetet fortsätter med oförminskad
intensitet av Annelie Morberg som gör en
fantastisk insats för våra ungdomar. De
månatliga nyhetsbreven finns nu på vår
hemsida under ”Nyhetsbrev”. I mars
kommer FFLIST att ordna ett gemensamt
seminarie med Skola- arbetsliv. Beslut har
nu tagits att införa
arbetsmarknadskunskap på skolschemat.
Syftet är att ge elever kunskap om vad som
krävs vid ett arbetssökande, vilka typer av
arbeten som finns, vad som krävs, etc. Till

 



seminariet kommer särskilt ett antal större
arbetsgivare att inbjudas för att få ta del av
de framtida utmaningarna vad avser
tillgången på arbetskraft. Alla är naturligtvis
som vanligt välkomna att lyssna.

Gilla oss!
Ni har väl sett att FFLIST finns med på
Facebook. Gilla vår sida så missar du inte
information om våra aktiviteter och
erbjudanden!

Självklart har vi kvar vår hemsida, men i ny
tappning.

Hemsida

FFLIST Facebook
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