


Christian Orsing
Utvecklingsnämndens ordförande

Det kommer att bli vissa ändringar, men pengarna kommer att räcka 
för att bedriva verksamheterna på ett bra sätt. Det blir också bättre 
möjligheter angående vuxenutbildningen; de som bor i kommunerna 
i nordvästskåne ska fritt kunna söka utbildning i dessa kommuner.

Den 29:e november samlades utvecklingsnämndens ledning på 
Kompetenscenter Norrehed. Syftet är att titta på budgetfrågor, 
säger Christian Orsing. Det handlar om hur pengarna från kommun-
fullmäktige ska användas i utvecklingsnämndens olika verksamheter 
under 2013. Alla verksamhetsområden ska informera om läget, 
möjligheter och utmaningar inom sitt område.

Så har det varit öppet hus igen. Den 9:e november bjöds alla intresserade 
in. Arrangemanget var jättebra, bortsett från att det knappt kom några 
utifrån. Dagen har utvärderats av en grupp som kommit fram till många 
funderingar om hur vi ska ta lärdom av detta. Finns det tillräckligt intresse, 
hur ska inbjudan gå ut, ska det ske i en mindre skala under en kortare tid? 
Tankarna är många och erfarenheterna tas med till ett eventuellt nästa 
öppet hus.öppet hus.
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Jag hoppas att alla får en god jul och ett gott nytt år

Julen är en fin högtid, men den försvinner ofta i bruset. Ta det lugnt, 
   ta hand om varandra och var tacksam för att vi faktiskt har det rätt bra.

Men vad är det egentligen som är viktigt, vad innebär julen? Ta det 
lite lugnare, ägna en tanke på alla som sitter ensamma och skulle bli 
glada om någon brydde sig om dem.  Min mormor har berättat för mig 
att när hon var barn fick de i julklapp ett par strumpor som mor hade 
lagat eller kanske en apelsin, det var samhörighet med familj och vänner 
som var viktigt, inte en massa saker.  

Nu i december är det ju juletid med allt vad det innebär. På Väla 
och i City är det massor av folk. Det är kristider, men ändå handlar 
folk som aldrig förr.  Det är julbord överallt, julmusiken sköljer över 
en vart man går. Många stressar och mår dåligt. 
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