Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 45
Måndag 4 november
Anders Rosén träffar partikamraterna Imre Gulyas, vice ordförande i teknik-och fritidsnämnen och Bertil
Andersson som bland annat är vice ordförande i fastighetsnämnden och diskuterar frågor som rör teknik-och
fritidsförvaltningen.
Aida Hadzialic är bortrest och kommer tillbaka på onsdag.
Tisdag 5 november
Anders Rosén har möte med särskilda valberedningen som ska fastställa Socialdemokraterna i Halmstads
riksdagslista.
Onsdag 6 november
Aida Hadzialic och Anders Rosén fotograferas och filmas inför valarbetet.
Anders Rosén diskuterar Halmstads kommuns översiktsplan med Bertil Anderssson som är andra vice
ordförande i samhällsbyggnadsutskottet.
Aida Hadzialic har planeringssammanträde med styrelsen för Science park som precis fått ett nytt ägardirektiv
som kommer skapa en mer sammanhållen strategi för verksamheten. Med sig kommer hon också att ha en
elev från Kattegattsgymnasiets ekonomiprogram som hon ska vara mentor för under tiden framöver.
Torsdag 7 november
Anders Rosén är på möte med det så kallade processtödjarnätverket som ingår som en del i kommunens
kultur-och värderingsprojekt. Anders Rosén sitter i styrgruppen för projektet och processtödjarna är de
personer som ska stödja arbetet med att förändra kultur och värderingar i organisationen ute på kommunens
förvaltningar.
Fredag 8 november
Aida Hadzialic och Anders Rosén har möte med Socialdemokraternas kommunala grupp i Varberg. Kommunala
gruppen består av socialdemokratiska kommunråd, regionråd och riksdagsledamöter i Halland.
Anders Rosén besöker sedan Kattegattgymnasiet där han bland annat ska prata om vad det innebär att sitta
i EU:s regionkommitté och det utskott han ingår i.

Välkomna till Halmstad!
Vi vill på detta enkla sätt hälsa alla nya Halmstadbor välkomna till vår fantastiska kommun. Oavsett om ni
kommer från Laholm, Stockholm, Damaskus eller Mogadishu hoppas vi att ni ska finna er väl tillrätta här.
Vi blev jätteglada när vi i måndagens HP kunde läsa om hur ni våra nya invånare hade varit mycket
behjälpliga under stormens härjningar och framförallt efteråt med uppröjningsarbetet.
Det är genom att hjälpa varandra som vi kan bygga ett starkt och solidariskt
samhälle. Det är bara genom att vi lär känna varandra som vi inser att vi alla
är människor med både svagheter och styrkor.

”Oavsett om ni
kommer från Laholm,
Stockholm, Damaskus
Vi hoppas kunna läsa om fler goda exempel i HP framöver där vi tillsammans eller Mogadishu
gör insatser, såväl kortsiktiga, som till exempel vid stormen, som i det långa
hoppas vi att ni ska
perspektivet. I det långa perspektivet behöver vi bli bättre på att skapa
finna er väl tillrätta
förutsättningar för fler arbetstillfällen och en bättre skola där likvärdiga
här.”
förhållanden gäller och där alla våra barn och ungdomar i kommunen kan
utvecklas.

I dessa tider där det tydligen går att tävla om allt kanske Halmstads kommun skulle satsa på att vinna
tävlingen om vilken kommun som bäst tar emot nya kommuninvånare. Det hade varit något att skryta med.
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