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Måndag 11 november
Aida Hadzialic inledde dagen med att välkomna Eduardo Aravena som blir ny valsamordnare för
Socialdemokraterna i Halmstad. Han ska förstärka partiets valorganisation inför supervalåret 2014. Anders
Rosén och Aida Hadzialic hade planeringsmöte och där var även Eduardo Aravena med.
Sedan fortsatte de med möte med ekonomichefen Stefan Sorpola om budgetprocessen nästa år.
Aida Hadzialic besöker teknikförskolan som är ett samarbete med KomTek.
Anders Rosén pratar om hur det är att vara kommunråd, hur politiken fungerar i kommunen och om
demokratifrågor på Sannarpsgymnasiet. Han har sedan möte med Socialdemokraternas särskilda
valberedning under kvällen.
Tisdag 12 november
Kommunstyrelsens ledningsutskott, med Anders Rosén och Aida Hadzialic har möte under hela tisdagen.
Under mötet kommer de bland annat att besluta om ett samarbete med Arbetsförmedlingen och om
tillgänglighetsanpassning av kommunens sommargård i Mahult. Dessutom har Socialdemokraterna med en
motion om att återinföra hemvårdsbidraget.
Aida Hadzialic har senare även valsamordnarträff i Falkenberg med Socialdemokraterna i Halland.
Onsdag 13 november
Aida Hadzialic beger sig till Stockholm och Sveriges kommuner och landstinget på morgonen. Både Aida
Hadzialic och Anders Rosén har sedan möten onsdag och torsdag med sina respektive beredningar.
Anders Rosén är med på presskonferens om Örjans vall och åker sedan till Swedbanks tillväxtdag i Tylöhus.
Direkt därifrån beger sig även Anders Rosén mot Stockholm.
Både Aida Hadzialic och Anders Rosén har förmöte med partiet inför sina respektive beredningsmöten under
torsdagen.
Torsdag 14 november
Aida Hadzialic har möte med demokratiberedningen och Anders Rosén med internationella beredningen på
SKL. Senare kommer Jan Larsson, Socialdemokraternas valgeneral samt partisekreterare Carin Jämtin.
Fredag 15 november
Aida Hadzialic har introduktionsmöte med partiets nya valsamordnare, Eduardo Aravena och sedan
möte med valledningen för Socialdemokraterna i Halmstad.
Anders Rosén är återigen på Sannarpsskolan och håller föredrag och pratar med eleverna. Han har sedan
möte med UAF om hearing om arbetslöshet som Socialdemokraterna kommer att hålla i vår.
Anders Rosén träffar sedan Gullvi Johansson från partiet för att prata om sociala frågor och har därefter möte
med partikamraterna Bengt Ekberg, Leif Grenlund och Bertil Andersson om planärenden.
Anders Rosén har sedan möte med valledningen.

Kommunens nya översiktsplan

- en viktig process och plan som kan göra Halmstad ännu bättre
Den senaste tiden har mycket av vår gemensamma tid gått åt till att processa våra tankar om den nya
översiktsplanen för Halmstads kommun. En översiktsplan är ett strategiskt dokument för hur kommunens
ska utvecklas. Det handlar alltså om hur vi ska använda mark- och vattenområden de kommande 16 åren
och hur vi vill att byggandet och bevarandet av byggnader ska se ut i vår kommun. Det handlar helt enkelt
stadsbild av Halmstad vi vill ha.
Det här är förstås en oerhört viktig fråga. Planen kommer man sedan kommer att ta hänsyn till så fort man
ska ta ställning i olika frågor kring mark, vatten och bygg i kommunen ända fram till år 2030. Det är därför
viktigt att vi politiker är överens över blockgränser om slutprodukten eftersom det just är en översiktlig plan
som således ska stå sig över flera val och olika majoriteter.
Processen att ta fram en översiktsplan har genomsyrats av tanken att så många som möjligt, både enskilda
kommuninvånare, politiska partier och andra organisationer ska få möjlighet att tycka till.
Nu ska resultatet av samrådet ut på utställning och det kommer att hållas ett öppet möte om
översiktsplanen i december. Välkommer att delta!
Vad har då varit viktigast för oss Socialdemokrater?
Ett Halmstad för alla
I vårt Halmstad är vi lika värda och inga hinder finns för varken jämnställdhet eller tillgänglighet.
Hela Halmstad skall leva
I vårt Halmstad skall hela kommunen leva. För oss är det till exempel viktigt att den sociala servicen finns kvar
ute i våra serviceorter.
Verksamhetsytor vid infrastruktur
I vårt Halmstad planerar vi för att våra verksamhetsytor ligger i anslutning till befintlig infrastruktur.
Bostäder på Öster, strand - och centrumnära
I vårt Halmstad utvecklar vi de östra stadsdelarna så att de blir mer strand- och centrumnära.
Försköna centrum
Vi vill bygga om Bastionen till att bli en attraktiv plats och vill också satsa på att utveckla ett maritimt centrum
längs Nissan för att få en vacker stadskärna.
Översiktsplanen är ett verktyg för oss Socialdemokrater att göra en bra kommun ännu bättre.
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