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Måndag 2 september
Anders Rosén och Aida Hadzialic inleder som vanligt veckan med planeringsmöte. Under kvällen är det sedan
möten med partiets gruppstyrelse, kommunstyrelsegrupp och med de som sitter i kommunfullmäktige.
Under mötena kommer partiet bland annat att ta ställning till frågan om flygplatsen.
Aida Hadzialic arbetar en hel del med kyrkovalet och idag börjar förtidsröstningen. Alla personer över 16 år
som är medlemmar i Svenska kyrkan har rätt att rösta. Förtidsröstningen håller på till 11 september. Själva
valdagen är 15 september. Socialdemokraterna vill stödja utvecklingen av en öppen och demokratisk folkkyrka
som är tillgänglig för alla. Mer information hittar du på www.valloftet.se.
Tisdag 3 september
Kommunstyrelsen har möte under hela dagen. Under mötet behandlas bland annat ett flertal
socialdemokratiska motioner. Motionerna handlar om inrättandet av ett resurscentrum gällande våld i nära
relationer, stadsbyggnadsplaner för att levandegöra Vallås samt rätt till heltid-möjlighet till deltid.
Onsdag 4 september
Aida Hadzialic ska prata om demokratifrågor med kommunens utvecklingsstrateg med ansvar för demokratioch jämställdhetsfrågor.
Aida Hadzialic träffar sedan SSU för att prata om kampanjmetoder.
Torsdag 5 september
Anders Rosén fortsätter med utvecklingen av ett gemensamt ABF Halland.
Aida Hadzialic arbetar med kyrkovalet och har styrelsemöte med Socialdemokraterna i Halmstad under
kvällen.
Anders Rosén har styrgruppsmöte om resecentrum. Resecentrum ska binda ihop all kollektivtrafik lokalt
och regionalt. Förverkligande av Halmstad resecentrum genomförs i tre olika etapper. I den första etappen
mellan 2010 och 2012 har Halmstads byggt ny regionbussterminal med en stationsbro som ger möjlighet att
snabbt förflytta sig mellan järnvägsstationen och regionbussterminalen. Nu är arbetet inne i etapp två och
diskussionerna på mötet ska handla om de fyra olika alternativ som finns för placering av busshållplats för
lokalbussarna.
Fredag 6 september
Anders Rosén har träffar representanter för Systembolaget centralt för att prata om Systembolaget i
Oskarström. Han har sedan möte med juryn till entreprenörspriset innan han beger sig till möte med HBK.
Lördag 7 september
Anders Rosén och Aida Hadzialic deltar i den så kallade tillgänglighetsmarschen arrangerad av DHR - Halmstad.
Syftet med marschen är att lyfta kravet på att Sverige ska införa en lagstiftning som klassar otillgänglighet som
diskriminering av personer med funktionsnedsättning.
Anders Rosén fortsätter sedan med att fira Halmiadagen.

Idrottsstaden Halmstad
Halmstad har starka traditioner när det gäller idrottsframgångar. Vi har länge varit lyckligt lottade med
att se Halmstadsidrottare göra bra prestationer både lokalt, nationellt och inte minst internationellt.
Prestationer som inte enbart hedrar den enskilde idrottaren eller hennes/hans lag utan också för fram
varumärket Halmstad på ett väldigt bra sätt. En av anledningarna till dessa framgångar är att vi är många
som vill engagera oss i idrottens framväxt och utveckling.
Det senaste initiativet kommer ifrån idrottsföreningar och skolfolk som uppvaktade oss i en angelägen
fråga. Samverkan mellan idrottsföreningarna och skolan ska förbättras i syfte att ungdomarna ska kunna
kombinera skolarbetet med att kunna fortsätta sitt idrottande. Vi anser dessutom att det är viktigt att de
elever som vill satsa helhjärtat på sin idrott också får möjlighet att parallellt kunna studera till ett yrke. Vi
kan ganska snabbt konstatera att vi redan i dag har många förutsättningar för att denna utveckling ska ske.
Det pågår varje dag fantastiskt mycket verksamhet ute i våra klubbar både på bredden och på elitnivå.
Verksamhet som självklart är grunden för att vi ska kunna gå vidare. Tyvärr måste även vi brottas med
en del mörka moln. Ett sådant är tidig specialisering av sin idrott och att man då också väljer bort andra
idrotter. Vår förhoppning är att det måste gå att hålla på med flera idrotter samtidigt högt upp i åldrarna. Vi
är dessutom helt övertygade om att en sådan breddning gynnat den idrott som man ”huvudsatsar” på.
Om vi skulle kunna få till en samverkan mellan idrottsföreningarna , skolan och högskolan skulle Halmstad
kunna erbjuda något unikt i Sverige.
Vi är dessutom helt övertygade om att en sådan här satsning skulle sätta Halmstad på kartan och ytterligare
förstärka vårt varumärke som idrottsstad.
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