Kalendarium och veckobrev från
Socialdemokraternas kommunråd i
Halmstad, vecka 22
MÅNDAG den 30 maj 2011
Anders Rosén och Aida Hadzialic har möte med
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp och därefter
med deras kommunfullmäktigegrupp.
TISDAG den 31 maj
Kommunstyrelsen har möte där bland annat oppositionens
och majoritetens planeringsdirektiv med budget
diskuteras.
Halmstads Rådhus AB har möte som båda kommunråden
deltar i.
Aida Hadzialic har träff med Unga sossar som är en
socialdemokratisk förening för yngre partimedlemmar.
Anders Rosén är på Vallås Socialdemokratiska förening
och pratar om budgeten som oppositionen presenterade i
förra veckan.
Mer om budgeten finns att läsa här: http://bit.ly/m0165d.
Längre fram kommer planeringsdirektiv med budget att
läggas ut i sin helhet på kommunens webbplats.
ONSDAG den 1 juni
En klass från Sannarpsgymnasiet kommer och besöker
Rådhuset och Aida Hadzialic berättar om kommunens
demokratiarbete.
Alla vice ordföranden i bolagen samlas för möte på HFAB.
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För ett möjligheternas Halmstad
Halmstad är en fantastisk kommun, med stora styrkor och
ännu större möjligheter. Läget på västkusten är
fördelaktigt och gör att företagandet utvecklas, turismen
frodas och invånarna trivs och blir ständigt fler. Halmstad
är en bra kommun att leva och verka i, men den kan bli
bättre.
Vi står för en politik som värnar välfärden, jobben och
miljön.
Välfärden för oss betyder möjligheten till att färdas väl
genom livet. Vi vill att Halmstad skall vara en plats där
människor vill tillbringa alla skeden i livet. Halmstad skall
vara en bra plats att växa upp i och att folkhälsan skall
vara lika god i hela kommunen. Genom stadsutveckling
vill vi också skapa en stad med öppna mötesplatser där
innevånare från alla stadsdelar får tillgång till stadens
fördelar. Inom den närmsta framtiden vill vi speciellt
utveckla Öster, området kring Nissan och stadskärnan.
Vi vill skapa fler jobb i allmänhet och ungdomsjobb i
synnerhet. En investering i de unga är en investering för
framtiden. Vi vill ha en kommun med en utbyggd och
kvalitativ välfärd där alla har möjlighet till heltidsjobb och
där hållbar utveckling leder vägen mot framtiden.
För att skapa ett Halmstad där alla har möjligheter att bo,
arbeta, studera, leva och trivas behövs en politik med vilja
och visioner. Det har vi.

Aida Hadzialic

Anders Rosén
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