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Halmstad, vecka 34
Måndag 19 augusti
Anders Rosén och Aida Hadzialic inleder veckan med möte med kommunens moderbolag Halmstad rådhus
AB (HRAB). Under eftermiddagen håller båda kommunråden vice ordförandeträff .
Under kvällen sammanträder Aida med distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Halland. Där ska hon berätta
om den kommande näringslivskonferensen den 30 september med temat innovation och tillväxt. Medverkar
gör Carl Bennet, en av Sveriges främsta företagspersoner, Karl-Petter Thorvaldsson, LO-ordförande, Jennie
Nilsson, näringspolitisk talesperson (S), Thorsteinn Rögnvaldsson, prorektor och professor på Högskolan i
Halmstad, Staffan Dahlström VD för HMS och Ursula Berge, samhällspolitisk chef vid akademikerförbundet
SSR. Inbjudna är representanter för näringslivet, arbetsmarknadens parter och akademien.
Tisdag 20 augusti
Kommunstyrelsens ledningsutskott har möte där både Aida Hadzialic och Anders Rosén deltar.
På kvällen träffar Anders Rosén en partigrupp för att ta fram det så kallade Framtidskontraktet för Halmstad
vilket kommer att vara Socialdemokraternas lokala valprogram.
Aida Hadzialic kommer att arbeta mycket med förberedelser inför kyrkovalet i höst den här och kommande
veckor. Kyrkovalet hålls 15 september.
Onsdag 21 augusti
Under förmiddagen gör Anders Rosén företagsbesök på träningsanläggningen Nordic Wellness.
På eftermiddagen är det framtidsworkshop om kommunens vision för båda kommunråden. Mötet har
utgångspunkt i frågeställningen - Var är Halmstad om 100 år?
Under kvällen besöker Anders Rosén Vallås s-förening.
Aida Hadzialic arbetar med kyrkovalet.
Torsdag 22 augusti
Anders Rosén är på Sannarpskolan på förmiddagen.
Aida Hadzialic har möte med det verkställande utskottet för Socialdemokraterna i Halmstad. Mötet kommer
bland annat att beröra planering framåt samt motioner.
Fredag 23 augusti
Anders Rosén har möte med arbetsgruppen Framtidens hemsjukvård inom kommunberedningen.
Aida Hadzialic är på Sannarpsgymnasiet hela dagen och träffar elever på IB-programmet där hon själv har
gått en gång i tiden.

En folkkyrka öppen för alla
- S i kyrkovalet 15 september

Den 15 september hålls kyrkoval i Sverige och Halmstad. Socialdemokraterna i Halmstad vill värna demokratin
samt bekämpa klassklyftorna. I kyrkan kämpar partiet för ett antal huvudfrågor som strävar åt samma håll.
En folkkyrka öppen för alla!
Kyrkan ska vara en fristad att gå till. När svårigheter eller kriser drabbar oss ska kyrkan öppna sina dörrar. I
ett samhälle där klassklyftorna växer blir kyrkans hjälpande uppgift ännu mer angelägen. Vi vill att kyrkan
breddar utbudet av gudstjänster, konserter och annan kultur. Vi vill att kyrkan har en bred verksamhet där
alla är välkomna och kan delta.
Stå upp för allas lika rätt och värde!
Svenska kyrkan delar våra värderingar om frihet, solidaritet och jämlikhet. Men Svenska kyrkan har ännu
inte gjort upp med kvinnoprästmotståndet och det tycker vi som socialdemokrater är oacceptabelt. Vi vill
stoppa all nyrekrytering av kvinnoprästmotståndare. Vi kommer också att motverka homofobin inom Svenska
kyrkan. Vi socialdemokrater arbetar för en öppen demokratisk kyrka, aktiv i kampen mot rasism och förtryck.
En mötesplats för alla oavsett religiös bakgrund.
Gå före och bidra till en hållbar värld!
Vi socialdemokrater vill stärka församlingarnas samarbete med andra folkrörelser och i ännustörre
utsträckning än idag göra Svenska kyrkan till ett forum för ideellt arbete. Vi vill att församlingarna ska gå före
på flera andra sätt. Här hemma kan vi till exempel klimatanpassa lokaler och verksamheter och förvalta vår
skog utifrån ett hållbart perspektiv. När vi höjer rösten för internationell solidaritet och rättvisa bidrar vi till
en större förståelse och gemenskap människor emellan.
Bidra till gemenskap och utveckling!
För oss socialdemokrater är det viktigt att diakonin är offensiv. Ett sätt är att utveckla kontakter och samarbete
med människor och organisationer i församlingens närhet. Vi tycker att församlingen ska bedriva en aktiv
uppsökande verksamhet för att bekämpa orättvisa och utslagning. Vi socialdemokrater vill också att all barnoch ungdomsverksamhet ska vara kostnadsfri.
Alla medlemmar i Svenska kyrkan som är 16 år eller äldre har rösträtt. Svenska kyrkans över 5 miljoner
röstberättigade medlemmar har möjligheten att utöva sin demokratiska rätt att välja sina representanter
i kyrkofullmäktige på församlingsnivån, stiftsfullmäktige på den regionala nivå och kyrkomötet på den
nationella nivån.

Aida Hadzialic

Anders Rosén
Aida Hadzialic
aida.hadzialic@halmstad.se
035 – 13 73 69

Anders Rosén
anders.rosen@halmstad.se
035 – 13 73 06

www.socialdemokraterna.se/halmstad
Facebook: Socialdemokraterna Halmstad
twitter.com/sihalmstad

