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Halmstad, vecka 36
Måndag 3 september
Anders Rosén sitter i styrelsen för ABF och inleder veckan med en hel dag styrelsemöte.
Arbetarnas Bildningsförbund firar 100 år i år och Rosén höll därför också tal igår på ABF Sydhallands
100-årskalas i söndags.
På kvällen håller båda kommunråden möte med såväl Socialdemokraternas kommunstyrelsegrupp som
kommunfullmäktigegrupp.
Tisdag 4 september
Aida Hadzialic och Anders Rosén har möte med kommunstyrelsen under hela dagen. På mötet kommer man
bland annat att diskutera centrumutvecklingsprogrammet kallat Stadens hjärta, Maredsgården i Oskarström
och Najaden.
På kvällen har Aida Hadzialic möte med det verkställande utskottet för Socialdemokraterna, Halmstad.
Onsdag 5 september		
Aida Hadzialic har dörrknackning på Kärleken för att informera om Socialdemokraternas politik i Halmstad.
Anders Rosén har träff med Kjell Henriksson från Laholms kommun och Ronny Lövkvist från Hyltes kommun
för att diskutera kommungemensamma frågor.
Diskussionen går vidare kring Hallands hamnar och Anders Rosén har möte kring detta under onsdagen.
Hallands hamnar handlar om sammanslagningen mellan Varbergs och Halmstads hamn.
Torsdag 6 september
Båda kommunråden är på möte med Halmstads näringslivs AB (HNAB).
Aida Hadzialic har medlemsmöte med s-kvinnor.
Fredag 7 september
Aida Hadzialic träffar lärarna på Kattegattsgymnasiet för att höra om deras arbetssituation.
Lördag 8 september
Under lördagen går Aida Hadzialic och Anders Rosén på kulturnatten i Halmstad.
Söndag 9 september
Anders Rosén åker till Norge och Hangö. Där träffar han tillsammans med andra representanter från Halmstads
ledning representanter från Halmstads vänorter Stord, Gentoffte och Hangö.

Paralympics – en svensk paradgren
I onsdags invigdes 2012 års Paralympics i London. Totalt 4200 idrottare över hela världen varav 58 svenskar
samlas för att kämpa om de åtråvärda medaljerna och de goda resultaten.
Det kommer idrottare ifrån 140 olika länder som tävlar i 20 olika idrotter.
Vi svenskar har mycket fina traditioner i dessa spel. Åtskilliga är de idrottare som både kommit, deltagit
och segrat. I år är det dessutom extra roligt då personer med utvecklingsstörning återigen får tävla om de
paralympiska medaljerna.
Sverige är en framstående nation på Paralympics. Om man fingranskar statistiken så framgår det glasklart.
I Aten 2004 tog vi åtta guld, sju silver och sex brons. I Beijing 2008 tog vi fem guld, tre silver och fyra brons.
Hur kommer det då sig att vi svenskar har så framgångsrika utövare? Man kan tänka sig att det ofta handlar
om det värdegrundsarbete som vi Sverige ständigt bedriver när det gäller alla människors lika värde. En
värdegrund som just bygger på att alla kan, bara man får förutsättningar. Att bejaka alla människors intresse
och inte minst våga göra prioriteringar som gynnar alla i samhället.
Det som vid en första anblick bara ses som en investering för de med funktonshinder fungerar även för andra
grupper i samhället och i slutändan gynnar det oss alla.
Vi har idag ett gott tillgänglighetsarbete som bedrivs ute i våra kommuner och på våra anläggningar som
kan tänkas starkt bidragit till idrottarnas framgång. Det är också viktigt att komma ihåg våra satsningar på
forskning för att ta fram nya hjälpmedel. Då är det speciellt viktigt att arbete med såväl värdegrundstänket
som tillgänglighetsarbetet inte avstannar eller upphör.
Vi är bra på mycket men vi kan bli bättre. En sak som måste förbättras är hur vi marknadsför och framförallt
hur media sköter rapporteringen av dessa spel. Här kan vi även på det lokala planet bli mycket bättre på att
lyfta upp och rapportera om våra hjältar. Det är också viktigt att vi satsar på föreningslivet, speciellt deras
ungdomsverksamhet.
Till sist vill vi bara önska våra 58 svenska idrottare lycka till i London och säga - Vi är otroligt stolta över er
prestation och tacksamma för att ni är verkligt goda ambassadörer för vårt land.
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