Kalendarium och veckobrev från
Socialdemokraternas kommunråd i
Halmstad, vecka 33
TISDAG den 16 augusti
Aida Hadzialic träffar partikamrater och diskuterar vårens
partikongress.
Anders Rosén träffar representanter från
hembygdsföreningarna i kommunen för att diskutera
gemensamma frågor.
ONSDAG den 17 augusti
Anders Rosén har möte kring hållbara transporter med
kommunstyrelsens ordförande, Carl Fredrik Graf.
TORSDAG den 18 augusti
Partidistriktets skolgrupp i regionen diskuterar regionala
skolfrågor.
FREDAG den 19 augusti
Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp planerar
arbetet inför hösten.
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Breddidrotten är en förutsättning för eliten
Denna sommar har vi i Halmstad blivit bortskämda med
stora elitidrottsevenemang som har avlöst varandra.
Evenemang som satt Halmstad på kartan och som gett
oss Halmstadsbor oförglömliga minnen. Bland dem kan
nämnas SM-veckan med idrotter alltifrån mer etablerade
typ simning och triathlon till mer, åtminstone för mig
okända sporter så som glima och kanotpolo; Davis Cup,
där Sverige spelade mot Serbien i vår nya arenahall och
amatör-EM i golf där golfeliten gjorde upp ute på vår fina
golfbana i Tylösand samtidigt som stora fartyg gled in i
hamninloppet under the Tall Ships Races.

Det senaste stora arrangemanget är beachvolleyn på
Stora torg. En tradition som blivit ett måste för oss
idrottsintresserade. Ja, listan över arrangemang med
elitidrott kan göras lång och då har jag i min ödmjukhet
inte nämnt den på Örjans vall så fantastiska fotbollsmatch
mellan ISH:s damlag och ett så kallat kändislag där jag
själv fick äran att vara med. Grattis tjejer, ni var helt
överlägsna.
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Ovanstående är alla stora evenemang med många
professionella utövare och ledare som lägger ner sin själ
inom respektive idrott. Vid sådana här tillfällen är det dock
lätt att glömma bort allt ideellt arbete som lagts ner ute i
föreningarna i Sverige. Man pratar ofta om den ”svenska
modellen” där varje elitverksamhet föds ur en
föreningsverksamhet ute i varje stad och varje samhälle.
Det är min bestämda uppfattning att vi inte hade haft de
framgångar
vi
ser
nu
utan
vår
fantastiska
föreningsverksamhet. Satsningar på breddidrotten skapar
förutsättningar för eliten och ser till att vi kan få hit stora
och lyckade arrangemang som nu senast, the Tall Ships
Races.
Dessutom har breddidrotten och det ideella föreningslivet
ett värde i sig som ger utövare och ledare en meningsfull
fritid och skapar minnen för livet. Det är dock viktigt att
påpeka att denna verksamhet inte gör sig själv utan
behöver stöttning både ekonomiskt och organisatoriskt.
För oss Socialdemokrater har det alltid varit och kommer
alltid att vara ett prioriterat område med föreningsstöd.
Denna krönika får bli min lilla hyllning till alla ledare och
funktionärer som möjliggör, så väl stora evenemang och
elitsatsningar som ett föreningsliv som ger våra barn och
ungdomar en bra start på livet.

Aida Hadzialic

Anders Rosén
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