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Höstens arbete kommer igång på allvar denna vecka. Efter veckoplaneringsmöte har Anders Rosén möte om
Hallands hamnar. Det handlar om arbetet med att bilda ett gemensamt hamnbolag med Varbergs kommun.
Aida Hadzialic ägnar dagen åt att jobba med kommunikationsfrågor. (Visste ni förresten att hon numera har
ett twitterkonto? @Aida_Hadzialic).
Anders Rosén har sedan möte med HFAB tillsammans med partikollegan Bertil Andersson som sitter
i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott. Därefter följer träff tillsammans med partikollegan
Kristina Johansson med riksförbundet Attention, en intresseorganisation som jobbar för personer med
neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Det här förbereder bland annat för en motion som kommer
att lämnas in under hösten kring integrerad skolgång där bland annat barn med neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar enligt förslaget ska gå i vanlig skolklass.

Tisdag 14 augusti
Anders Rosén börjar dagen med ett frukostmöte med en lokal företagare.
Aida Hadzialic har träff kring ett bygglovsärende och förbereder sedan inför dörrknackning på Kärleken.

Onsdag 15 augusti
Anders Rosén har återigen möte om Hallands hamnar, nu även tillsammans med Varbergs kommun. Därefter
deltar han på möte med kommunberedningen.
Senare på dagen beger sig Anders Rosén till Vallås s-förening som håller möte.
Aida jobbar med planering och underlag inför höstens arbete.

Torsdag 16 augusti
Aida Hadzialic träffar fotografen Fröken fokus som bland annat fotograferat henne för en artikel som
kommer i nästa nummer av Dagens samhälle.

Fredag 17 augusti
Anders Rosén har tillsammans med Carl Fredrik Graf, Dag Hultefors och Michael svensson möte om
samverkan mellan skola och näringsliv och ska diskutera hur utbildnings-och arbetsmarknadsförvaltningen
(UAF) kan kopplas till arbetsmarknaden och näringslivet.
Aida Hadzialic avslutar arbetsveckan med styrelsemöte med Flygplatsen.

Kallbadhus – en viktig del i Halmstads maritima
utveckling
Vi har i många olika sammanhang sagt att vi måste utveckla Halmstad som den kuststad den är. Det gäller
allt från att bevara såväl kust- som åfisket till att utveckla ett maritimt centrum på Söder, till att bygga ett
kallbadhus.
Vi Socialdemokrater har redan motionerat om ett maritimt centrum som kan utveckla Halmstad som
kuststad i allmänhet och söder kaj i synnerhet. Nu vill vi även slå ett slag för ett kallbadhus och självklart
även att ta tillvara på de stora fiskemöjligheter som finns i kommunen.
En kustkommun som vår ska givetvis ha ett kallbadhus. Idén har tagits emot positivt av både företag
och enskilda medborgare. Formerna för byggandet och driften kan vi alltid diskutera men en idé är
ett samverkansprojekt mellan oss i kommunen och det lokala näringslivet och med placering jämte
handikappbadet på Östra stranden.
Kanske kan det drivas som ett socialt företag där personer långt ifrån arbetsmarknaden skulle kunna få
jobb. Där kan även ett café ingå för att lyfta servicenivån på handikappsbadet.
Fisket har och har alltid haft en betydande roll i Halmstad. Hos oss finns både möjligheter till ett attraktivt
kustfiske med goda chanser att få både torsk och makrill samt ett underbart öring-och laxfiske i Nissan.
Nu gäller det att förädla dessa egenskaper. En satsning på lättillgängliga fiskeplatser utmed pirarna är en
åtgärd som skulle få positiva effekter. En annan åtgärd är att mer aktivt marknadsföra Nissan som den
attraktiva fiskeå den är. Vi måste bli bättre på att visa upp vår Nissan. Här har vi har en del att lära av våra
grannkommuner Laholm med Lagan och Falkenberg med Ätran.
Ett maritimt centrum, förbättrade fiskemöjligheter och ett vackert kallbadhus skulle än mer sätta Halmstad
på kartan som kustkommun.
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