Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 35
Måndag 27 augusti
Båda kommunråden har verksamhetsplanering med kommunstyrelsen på Gullbrannagården. Man ska bland
annat titta över stadskontorets och byggnadskontorets interna verksamhetsmål.
Tisdag 28 augusti
Verksamhetsplanering med kommunstyrelsen på Gullbrannagården fortsätter.
Aida Hadzialic knackar dörr på Kärleken för att informera om Socialdemokraternas politik och arbetar sedan
med praktiska arbetsuppgifter för S-kvinnor.
Onsdag 29 augusti
Aida Hadzialic åker till Stockholm för möte med SKL:s beredning för demokratifrågor där hon är invald.
Förutom beredningsmötet har partigrupperna i SKL egna möten. I den socialdemokratiska gruppen diskuterar
man bland annat infrastruktur, barnfattigdom och demokratifrågor.
Anders Rosén sitter med styrgruppen för kommunens projekt om kultur och värderingar i kommunens
verksamheter. På förmiddagen håller styrgruppen möte.
På eftermiddagen har kommunråden träff med Vänsterpartiet.
Torsdag 30 augusti
Mötet på Sveriges kommuner och landsting fortsätter.
Anders Rosén besöker HSS – Halmstads Segelsällskap för att diskutera den marina miljön.
Fredag 31 augusti
Socialdemokraterna håller dörrknackning under hela veckan för att informera om sin politik. Aida Hadzialic
deltar även under fredagen.
Aida Hadzialic deltar i en ceremoni där man delar ut diplom för studentexamen för IB-elever som är ett
inernationellt erkänt gymnasieprogram på Sannarpsgymnasiet i Halmstad. tidigare elev
Lördag 1 september
På lördag är det Andersbergsdagen och Aida Hadzialic är en av talarna. I sitt tal kommer hon bland annat att
tala om att det är viktigt att alla får jobb och att Öster utvecklas till ett havs-och stadsnära område.
Söndag 2 september
Anders Rosén invigningstalar på ABF:s hundraårsjubileum, om vikten av god folkbildning.
Hallandsakademiens delar ut pris till framstående hallänningar i olika branscher och Anders Rosén är med
vid prisutdelningen.
Aida Hadzialic ägnar dagen åt partiets kommunikationsfrågor.

Ett levande centrum för en levande handel
Av Sveriges 290 kommuner står 24 kommuner i dag för hälften av all handel i landet. Där ingår bland
andra Halmstad. Det är förstås positivt för Halmstad att vi ligger i topp, men som vi brukar säga i
Socialdemokraterna, allt kan bli ännu bättre.
Enligt Handelns utredningsinstitut (HUI research) räcker det inte att bara ge handeln bättre förutsättningar
för att lyckas. För att ny handel ska vilja etablera sig och den befintliga handeln ska blomstra måste hela
centrum leva. Restauranger, caféer, mötesplatser och offentlig service gör att man sammantaget skapar
en attraktiv stadskärna som gör det attraktivt för folk att
handla och handel att etablera sig.
Vi har länge pratat om vikten av ett levande centrum. I
vårt så kallade planeringsdirektiv, som är vårt alternativ
till kommunbudget, skrev vi bland annat under rubriken
Ett levande centrum att stadskärnan ska vara en attraktiv
rekreations-och mötesplats för alla Halmstadbor. I vår
budget avsatte vi därför
”För att ny handel 15 miljoner kronor under
planperioden (2013-2015) till
ska vilja etablera
en upprustning av centrala
sig och den
Halmstad.

befintliga handeln
ska blomstra måste Vi vill rusta upp Storgatan
hela centrum leva.” och Bastionen för att göras

tillgängliga för alla invånare
och vi vill även att centrum ska
sammanföras med de norra
stadsdelarna. Längs Brogatan vill vi skapa ett levande stråk
och vi vill förstärka innerstadens gröna värden genom att
förbättra kommunikationen mellan innerstaden och Norre
Katts park.
I planeringsdirektivet skrev vi även att vi vill satsa på kultur
och nöjesutbud i parken vilket bland annat genomfördes
i somras genom Halmstadgillet efter en motion från oss. Vi vill skapa ett centralt beläget område som en
arena för kultur och nöjen. Det behövs fler öppna mötesplatser i kommunen och parken ska vara inbjudande
för gamla och unga som vill roa sig och umgås, på såväl vardagar som helger.

En förutsättning för en levande innerstad är att
vi också har levande torg. Vi måste utveckla våra
torg i stadskärnan så att de fungerar i många olika
sammanhang. Våra torghandlare ska givetvis ha
en naturlig plats samtidigt som vi vill använda
torgen till olika arrangemang, till exempel till
Gatuteaterfestivalen, beach volley och andra
typer av kulturaktiviteter.
Vi vill också genom våra investeringar på
Storgatan knyta ihop våra mindre torg - Norre
torg och Lilla Torg med Stora torg så att vi kan ha
en sammanhängande stadsbild.
Ett exempel på levande torg. Här företagsturnering i beach volley

Vi har ännu fler förslag på hur vi kan göra
på Stora torg.
centrum attraktivt för såväl turister och invånare
som för näringsidkare. Precis som Stefan Lövén
gjorde tydligt i sitt sommartal i söndags så kan vi genom vår politik både möta företagens behov och göra det
bättre för invånarna. Ett välmående Halmstad skapar ett välmående näringsliv och detsamma gäller även det
omvända.

Aida Hadzialic

Anders Rosén

PS. Om du inte redan kollat in vårt förslag till planeringsdirektiv med budget och är mer intresserad av vad
vi vill med Halmstad kan du hitta det på kommunens hemsida: http://www.halmstad.se/omkommunen/
ekonomiochstyrning/malochbudget.5716.html
Missade du Stefan Lövéns sommartal finns det fortfarande att se på svt play http://www.svtplay.se/
klipp/255545/se-hela-stefan-lofvens-sommartal DS.
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