Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 14

Måndag 31 mars
Anders Rosén och Aida Hadzialic inleder veckan med planeringsmöte som vanligt. Därefter skriver Anders
Rosén bland annat debattartikel och Aida Hadzialic läser in sig på handlingar och skriver texter.
Tisdag 1 april
Aida Hadzialic spelar in ett reportage med TV4. Hon ska prata om skolpolitik på Sannarpsgymnasiet. Hon
har sedan möte med Socialdemokraterna i Halmstads valledning.
Anders Rosén har möte om intressanta byggnadsprojekt med Leif Grenlund, vice ordförande i
byggnadsnämnden, Bengt Ekberg, vice ordförande i Halmstads Fastighets AB, Bertil Andersson, andre vice
ordförande i samhällsbyggnadsutskottet och Imre Gulyas, vice ordförande i teknik-och fritidsnämnden.
Onsdag 2 april
Anders Rosén har möte om intressanta ungdoms- och integrationsprojekt .
Aida Hadzialic möter SSU:aren Jenny från Varberg som hon är mentor för. Hon ska bland annat
följa Aida under eftermiddagen. Socialdemokraterna har ett mentorskapsprogram utvecklat genom
Bommersviksakademien - partiets ledarskapsutbildning. Under hela året kommer Jenny och de andra som
ingår i mentorskapsprogrammet att få insyn i hur det är att arbeta som ledande politiker,
lära sig om vad det innebär att leda grupper, att arbeta med organisationsutveckling och mycket mer.
Anders Rosén har revision på HalmstadTravet. Han åker sedan på möte med kommunberedningen i
Varberg.
Torsdag 3 april
Anders Rosén har möte med styrgruppen för Halmstads resecentrum som växer fram etappvis.
Under tiden har Aida Hadzialic möte med Urban Landström från LO.
Aida Hadzialic och Anders Rosén träffar sedan Eric Ericsson, VD för Halmstads stadsnät och Sebastian
Stenholm, vice ordförande i stadsnätet för att prata om fiberutbyggnaden i Halmstad.
Aida Hadzialic har styrelsemöte med Science park och sedan styrelsemöte med Halmstads
arbetarekommun.
Fredag 4 april
Veronica Palm Socialdemokraternas bostadspolitiska talesperson i riksdagen kommer på besök till Halmstad
och träffar båda kommunråden. Anders Rosén har även möte med Tina Kraft om Nissans utveckling och
efter det möte med kommunchefen.
Lördag 5 april
Anders Rosén är mötesordförande på årsmötet för Attention - en förening för barn med
koncentrationssvårigheter. Anders
Aida Hadzialic har valupptakt med Jan Larsson Socialdemokraternas valgeneral. Valupptakten är det stora
startskottet för valrörelsen för Socialdemokraterna i Halland.
Aida Hadzialic och Anders Rosén är sedan på årsmöte med IF Metall och Handels.

Du väljer Sveriges framtid
Det känns att valrörelsen är igång! Och snart gäller det – du väljer Sveriges framtid. Nu på lördag den 5 april
är det dags för Socialdemokraterna i Hallands stora valupptakt där partiets centrala valgeneral Jan Larsson
är med. Supervalåret som väntar kommer att vara intensivt men roligt.
Först är det Europaparlamentsval den 25 maj och sedan kommer de allmänna
valen den 14 september. Det viktigaste är att så många som möjligt röstar vid ”För att få ett starkt
båda tillfällena. Det handlar om demokrati och om att samhället på bredden
framtida Halmstad
gör sin röst hörd.
måste jobb-, skol-

och välfärdspolitiken

För oss socialdemokrater i Halmstad gäller det att belysa den politik vi har lyft
prioriteras.”
hela mandatperioden. För att få ett starkt framtida Halmstad så måste jobb, skol- och välfärdspolitiken prioriteras. I ett socialdemokratiskt Halmstad
kommer alla unga arbetslösa att ha sysselsättning. Fler lärare ska anställas
i skolan och mindre skolklasser ska garanteras för mer kunskap. Välfärden och äldreomsorgen ska sätta
människan framför marknaden.

Vi håller också i vårt populära tusenkronorskort vilket betyder att om Socialdemokraterna får förtroendet
att leda i Halmstad så kommer kollektivtrafiken att bli betydligt billigare. För tusen kronor om året ska du få
åka buss hur mycket som helst, var som helst i Halmstad. Det är bra för miljön och för plånboken.
Den som vill engagera sig för en socialdemokratisk framtid kan aktivera sig inom vår folkrörelsekampanj
Du eller aldrig. Med namnet vill vi visa att det är du som engagerar dig som står i centrum, och att ditt
engagemang behövs för att vi tillsammans ska vinna valet. Läs mer på http://www.socialdemokraterna.se/
Vart-parti/Du-eller-aldrig/.
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