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Måndag 3 december
Aida Hadzialic inleder veckan med styrelsemöte på Science Park. Där förs diskussion om hur affärsplanen
för Science park ska utformas. Aida Hadzialic menar att Halmstad måste skapa en profil för Science
park som visar på vad som särskiljer Halmstad från andra kommuner. Det här är särskilt viktigt för
etableringsarbetet. Science Park är inte bara en inkubator utan handlar även om att förädla befintliga
företag och företagsidéer som Halmstad vill ska etablera sig i kommunen.
Aida Hadzialic fortsätter sedan till Fyllingeskolan för att träffa två skolklasser och berätta om hur det är att
vara politiker.
Därefter träffar hon partikamraterna Krissi Johansson och Anna-Karin Malmkvist för att diskutera
jämställdhetsfrågor i kommunen.
Tisdag 4 december
Anders Rosén håller tillsammans med gruppledare Ulla Winblad presskonferens om Socialdemokraternas
motion om att bygga ett kallbadhus i Halmstad. 10.00 på Östra stranden. Motionen är också veckans text
som du hittar efter veckans kalendarium.
Därefter diskuterar Anders Rosén och Aida Hadzialic kommunens bokslut med partikamraten Krissi
Johansson och Marianne Norell från Vänsterpartiet.
Kommunråden besöker sedan Halmstads Teater för att se ett genrep och uppleva på verksamheten.
Aida Hadzialic har även möte med Socialdemokraterna i Halmstads verkställande utskott under kvällen.
Bland annat ska nästa årsmöte planeras och en del motioner som kommit in från socialdemokratiska
föreningar ska behandlas.
Onsdag 5 december
Anders Rosén och Aida Hadzialic går på Guldmorgon på HMS. Guldmorgon är arrangerat av Halmstads
näringslivsbolag, HNAB och temat för den här gången Framtidens näringsliv i Halmstad – utmaningar och
möjligheter.
Aida Hadzialic coachar sedan elever från Kattegattgymnasiet inför Da Vinci-programmets minifullmäktige.
Eleverna lär sig att skriva motioner och hur det politiska arbetet i kommunen fungerar.
Anders Rosén och Aida Hadzialic besöker därefter Pilkington för att fortsätta diskussionerna kring
situationen på Pilkington.
På eftermiddagen träffar Anders Rosén Halmia för att bli informerad om klubbens verksamhet och deras
framtid.
Aida Hadzialic träffar Hallands socialdemokratiska jobb-och näringslivsgrupp där hon är sammankallade
och Socialdemokrater från hela Halland sitter med. Gruppen träffar Mikael Kulanko, regionchef för Svenskt
Näringsliv i Halland. och Anna Hammargren, lärare och samordnare för kontakten mellan skolan i Halmstad
och näringslivet. Socialdemokratiska jobb-och näringslivsgruppen i Halland har bjudit in dem för att
Socialdemokraterna tycker att det är viktigt att unga kommer i kontakt med näringslivet under sin skoltid
för att på så vis bli mer anställningsbara.

Torsdag 6 december
Aida Hadzialic åker till Stockholm för arbete med Socialdemokraternas politik - och organisationsutveckling.
Anders Rosén åker även han till Stockholm för att delta på utvecklingsstämma med entreprenörsregionen.
På stämman ska man diskutera framtidens utmaningar och frågor att utveckla för entreprenörsregionen.
Fredag 7 december
Anders Rosén åker hem från Stockholm efter utvecklingsstämmans slut och går sedan på
handikappidrottens julfest i Halmstad.
Söndag 9 december
Både Aida Hadzialic och Anders Rosén går på firandet av andra advent på Försvarsmakten i Halmstad.
Texten denna vecka är en motion som lämnades in idag av den socialdemokratiska gruppen i
kommunfullmäktige.

Motion om ett kallbadhus i Halmstads
kommun

En kustkommun som vår skall ha ett kallbadhus. Vi har i olika sammanhang tagit upp idén om ett kallbadhus
i vår kommun med både företag och enskilda medborgare. Reaktionen har varit samstämd positiv.
Vi behöver inte åka så långt för att se bra exempel både i Halland och i Skåne. Båstad och Varberg är två
lysande exempel på hur en sådan här anläggning har lyft hela kommunen.
Formerna för byggandet kan vi alltid diskutera. Vi skulle gärna se det som ett samverkansprojekt mellan oss
i kommunen och det lokala näringslivet. Intresset finns, det vet vi efter att ha träffat många företag under
de senaste åren.
Platsen kan vi också diskutera även om vi tycker att en placering jämte handikappbadet på Östra stranden
skulle kunna vara en lämplig plats. När det gäller driften tycker vi att det vore spännande med att bilda ett
socialt företag där även ett café skulle ingå för att även lyfta servicenivån på handikappsbadet.
Utifrån ovanstående text föreslår vi:
- Att samhällsbyggnadskontoret snarast får i uppdrag att utreda byggandet av ett kallbadhus i vår kommun.
- Att stadskontoret får i uppdrag att utreda frågan om formerna för driften av ett café i anslutning till
handikappbadet och det nya kallbadhuset.
Den socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige genom Ulla Winblad
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