Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 18
Måndag 28 april
Veckan inleds som vanligt med planeringsmöte. Under eftermiddagen har Socialdemokraterna möte med
sin gruppstyrelse samt alla de socialdemokrater som är ledamöter i kommunfullmäktige och sedan de som
sitter i kommunstyrelsen.
Tisdag 29 april
Kommunstyrelsen har möte. De beslutar bland annat om pengar från tillgänglighetsmiljonen som ska gå till
att tillgänglighetsanpassa en sommargård i Mahult samt att anordna en melodifestival för personer med
funktionsnedsättning. Något som Socialdemokraterna är mycket positiva till. De är även positiva till den
detaljplan i Oskarström bland KS-ärendena som innebär att ett företag kan utöka sin verksamhet. Detta
möjliggör också nyanställningar.
Onsdag 30 april
Aida Hadzialic välkomnar Tobias Baudin, vice ordförande i LO som ska tala under första maj i Halmstad.
Aida Hadzialic vårtalar i Kvibille.
Torsdag 1 maj
Socialdemokraterna samlas i Norre Kattspark klockan 13.30, avmarch 14.00 mot Stora Torg och tillbaka där
Tobias Baudin och Anders Rosén talar. Det blir även musik och en hel del andra aktiviteter.
Aida Hadzialic talar klockan 11 i Oskarström där det är samling på Mossetorget.

Ingen ung utan jobb
Första maj, Socialdemokraternas egen helgdag, firas i år i Norre Katts park. Årets paroll är- Ingen ung utan
jobb.
Vi samlas klockan 13.30 för att gå i tåget klockan14.00. Väl tillbaka får vi höra Tobias Baudin LO:s förste
vice ordförande tala. Årets tema passar väl in för vår huvudtalare som varje dag i sin fackliga gärning ställs
inför problemen med att ungdomar inte introduceras på arbetsmarknaden.Det är väldigt roligt att ha
Tobias här och att LO har en sådan framträdande roll i vår gemensamma kamp att ta tillbaka den politiska
makten både i Sverige och i Halmstad.
Därefter blir det tal av Anders Rosén på temat ”det spelar roll”. Det spelar roll vad man röstar på.
Borgerlighetens taktik detta val är uppenbart att försöka förmedla en känsla av att det inte spelar så stor
roll vad du röstar på, resultatet blir detsamma. Detta är en taktik som inte har någon grund i sanningen.
Det finns stora skillnader på hur vi vill att vårt samhälle ska ska se ut respektive hur ett borgerligt styrt
Sverige ser ut idag och deras vilja för framtiden. Vi socialdemokrater vill ha ett samhälle som bygger på att
vi gemensamt tar ansvar för en välfärd med god kvalitet. En välfärd som låter alla invånare bidra med det
de kan och få det de behöver.
Gå även med i vårt digitala första maj-tåg tillsammans med Stefan Löfven. http://gamedstefan.se/
Din profilbild på Facebook kommer att visas tillsammans med tusentals andra som går med Stefan i ett
stort kollage på storbildsskärmar på första maj i Stockholm.

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

