Kalendarium och veckobrev från
Socialdemokraternas kommunråd i
Halmstad, vecka 17
TISDAG den 26 april
Anders Rosén sitter i juryn för entreprenörspriset.
Senare under dagen sammanträder kommunstyrelsen och
därefter även kommunfullmäktige.
Aida Hadzialic beger sig till Stockholm för att gå på sitt
första möte med Sveriges kommuner och landstings (SKL)
beredning för demokratifrågor.
ONSDAG den 27 april
Anders Rosén sitter i kommunberedningen och går på går
på avtackning för partikamraten och före detta vice
ordförande i Räddningstjänsten, Torsten Söderberg.
Aida Hadzialic är på möte med beredningen för
demokratifrågor som inleder sitt arbete med nya
ledamöter.
TORSDAG den 28 april
Halmstads Energi och Miljö AB (HEM) har bolagsstämma
där Anders Rosén deltar.
Aida Hadzialic fortsätter mötet med SKL:s
demokratiberedning.
FREDAG den 29 april
Anders Rosén ägnar förmiddagen åt företagsbesök och
åker, tillsammans med Aida Hadzialic sedan på
verksamhetsbesök på en förskola.
LÖRDAG den 30 april
På valborgsmässoafton vårtalar Anders Rosén i Kvibille.
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SÖNDAG den 1 maj
Aida Hadzialic första maj-talar i Hylte och tågar sedan
med i demonstrationen i Halmstad. Anders Rosén håller
tal i Oskarström och i Folkparken.
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Första maj för framtiden
På söndag firas första maj, en internationell högtidsdag för
alla oss som tror på jämlikhet och en god livskvalitet för
alla. Vi socialdemokrater har nu med stolthet firat första
maj sedan 1889. Och vi har demonstrerat och
manifesterat, om allt från rättvisa, frihet och bröd till
välfärd, fred och solidaritet. För jobb och möjligheter åt
alla.
Även i år kommer våra röda fanor att vaja – för att skapa
jobb åt ungdomar, för ett Halmstad som är lika välmående
både på Öster och Väster, för en skola åt elever; inte
företag, för vård och omsorg där sjuka och äldre inte är
marknadsandelar, för en grön kollektivtrafik med låga
avgifter och andra socialdemokratiska idéer som blickar
framåt.
Årets huvudtalare i Halmstad är Anneli Nordström,
förbundsordförande för Kommunal. Vi ser hjärtligt fram
emot Annelis besök, dels för att vi vill åstadkomma det
Kommunal förespråkar, nämligen att Halmstads kommun
ska bli en mönsterarbetsplats. Men vi känner även en
stolthet över att Anneli, som kommer från Halmstad, har
fått förtroendet att vara i fronten för det fackliga
engagemanget, vilket också är hjärtesak för oss.
Vi kommer dessutom att samlas vid Kulturhuset i
Folkparken för appeller och anföranden. Vi tycker att det
är viktigt att visa stöd för kulturen i Halmstad, särskilt i
dessa
tider
då
Alliansen
kallt
hugger
ner
kulturverksamheten, både här hos oss men också på
riksnivån. Vår fasta övertygelse är att kultur behövs i alla
former och skepnader, för såväl erfarna kulturarbetare
som nyfikna nybörjare!
Vi ses på söndag!
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