Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 9
Måndag 27 februari
Kommunråden planerar veckan och går igenom den gågna veckan.
Distriktstyrelse har möte och Aida Hadzialic deltar. En mängd motioner ska behandlas exempelvis om boende
för äldre. Aida Hadzialic tycker att det är viktigt att man hittar bra lösningar för framtiden då den demografiska
utvecklingen gör att det blir ett område med mycket utmaningar. Man går även igenom verksamhetsåret och
ekonomin inför årsmötet i april.
Tisdag 28 februari
Anders Rosén möter Solweig Hagselius, vice ordförande i Halmstad hamn AB, om Hallands hamnar.
Kommunråden har möte med Vänsterpartiet om de konkretiserade mål som ska vara med i Socialdemokraternas
och Vänsterpartiets planeringsdirektiv för alla kommunens verksamheter och bolag.
Onsdag 29 februari
Anders Rosén har möte om Fylleåns vattenvård med arbetsförmedlingen, Bumerang och Fylleåns
fiskevårdsområde om möjligheten att förbättra för fisket och naturen och att göra detta som ett
arbetsmarknadsprojekt med ett socialt företag.
Vid halv elva är Anders Rosén med på en presskonferens i egenskap av ledamot i styrgruppen för ett projekt
som handlar om att mäta och utveckla kommunens kultur och värderingar.
Därefter är Anders Rosén på möte med kommunberedningen där kommunstyrelsen ordförande och vice
ordförande från varje kommun och region i Halland är med. En regional biogasstrategi ska diskuteras.
På eftermiddagen träffar Aida Hadzialic en ekonomiklass på Kattegattsgymnasiet. Aida vill veta hur
förutsättningarna ser ut för unga företagare. Det är viktigt att lyfta dem eftersom de är framtidens näringsliv.
Allt fler unga startar företag idag vilket skapar jobb och det är en god utveckling som Socialdemokraterna
behöver bevaka.
Drott spelar på Halmstad Arena och Anders Rosén är där och träffar laget innan.
Aida Hadzialic avtackar Klas Jakobsson som slutar som ordförande för Arbetarekommmunen.
Torsdag 1 mars
Aida Hadzialic är i Umeå till och med fredag för att träffa deras kommunledning och titta på stadsutvecklingen
där. Umeå är en socialdemokratisk kommun som prisas mycket för sin utveckling. De är en tillväxtmotor och
en universitetsstad som har gjort väl ifrån sig de senaste åren och det är därför intressant att få se hur de har
jobbat med detta.
Anders Rosén är ute och fiskar på fiskepremiären.
Fredag 2 mars
Anders Rosén träffar Ulf Andersson, chef för Halmstads teater för att planera inför Almedalen.
Lördag
Arbetarekommunen har årsmöte. Det ska bland annat väljas en ny ordförande och diskuteras de konkretiserade
målet. Båda kommunråden deltar.

Fiskepremiär – en högtidsstund för oss
fiskeintresserade
Den första mars är ett magiskt datum som betyder lika mycket för oss fiskare som vad älgjakten gör för
jägarna. Vi får känna att livet kommer tillbaka till oss. Ett liv som ofta kantas av stora förhoppningar om
både fin fångst och fint väder. Handen på hjärtat det brukar väl gå sådär, fångsten understiger i alla fall
förväntningarna och vädret – ja det kan vi inte rå på.
För oss inbitna betyder denna dag en dag i goda vänners lag och många gamla historier berättas om, både
hur stora och hur många fiskar som man dragit upp genom åren.
Men fisket utmed Nissan är så mycket större än så. Nissan är en i mångt och mycket
outnyttjad resurs som rinner genom hela vår stad med massor av möjligheter. Vi
måste bli mycket bättre på att marknadsföra vår å som den turistattraktion som den
är. Här ligger våra grannkommuner hästlängder före. Både Laholm och Falkenberg
har medvetet satsat på fisket utmed Lagan och Ätran med mycket gott resultat.

”Nissan är en, i
mångt och mycket
outnyttjad resurs
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vår
stad
För att detta skall låta sig göras måste det till en hel del åtgärder. Till en början måste med massor av
det till en upprustning av fiskeplatser utmed Nissan. I upprustningen skall både möjligheter.”
bryggor och naturvård runt omkring ingå. Ån måste bli mer tillgänglig. Vi måste också
bli bättre på att marknadsföra Nissan. Vi var ett gäng och tittade på Laxens hus i Mörrum. Lärdomen därifrån
var att man användt fisket som en magnet för turismen i Mörrum på ett mycket bra sätt. Vi passade också
på att titta på Vattenriket i Kristianstad. Ett kommunalt projekt där man inte bara belyser Helge å utan också
dess omgivningar med både vatten och fågelliv. Kan detta vara något för oss i Halmstad?
När jag skriver vi i denna artikel menar jag inte bara Halmstads kommun, Fiskeklubbarna, Nissans
fiskevårdsområde eller de näringar som är kopplade till just fisket utan jag menar alla. För att vi skall få ut
mest av dessa åtgärder gäller det att vi samarbetar och drar åt samma håll, då får vi bäst effekt .
Till sist vill jag bara önska alla tappra fiskare ett riktigt skitfiske.
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