Socialdemokraternas veckobrev
Halmstad, vecka 10
Måndag 3 mars
Aida Hadzialic inleder veckan i Stockholm. Hon har möte med Socialdemokraternas organisationsutskott
som är en plattform för att se över partiorganisationen.
Anders Rosén välkomnar en ny medlem i partiet. Han träffar sedan Rose-Marie Henriksson, vice ordförande
i hemvårdsnämnden för att prata om äldreomsorgsfrågor.
Senare har han även möte med Rebecca Sellergren som hjälper till att organisera partiets
arbetsmarknadskonferens 17 mars.
Tisdag 4 mars
Kommunstyrelsen har möte under hela dagen. Bland annat kommer man att diskutera kommunstyrelsens
tema för året som är kultur och under dagens möte mer specifikt kulturens roll för Halmstads utveckling.
Därför kommer man också att ha mötet på såväl Nolltrefem, kulturhuset för ungdomar, samt på Halmstad
Teater.
På kvällen är kommunråden med på dörrknackning för att berätta om partiets politik.
Onsdag 5 mars
Anders Rosén träffar ordförande för S-studenter, Erik da Silva inför arbetsmarknadskonferensen.
Anders Rosén gör ett företagsbesök på Martin och Servera.
Under eftermiddagen träffar Anders Rosén, vice ordförande i teknik-och fritidsnämnden Imre Gulyas och
diskuterar Brottets framtid med Simklubben Laxen. Han fortsätter sedan till teknik-och fritidsförvaltningen
för att diskutera budgetfrågor.
Aida Hadzialic är i Varberg för lansering av s-nyhet inför valet.
Hon har sedan möte med Science parks styrelse som ska anta en ny affärsplan.
På kvällen är det dörrknackning i Söndrum.
Torsdag 6 mars
Aida Hadzialic träffar fackförbundet Handels för att prata om hur sysselsättningen kan öka och välfärden
kan bli bättre i Halmstad och Sverige.
Hon träffar sedan Comfort Audio, ett kunskapsbaserat företag från Högskolan. Socialdemokraterna vill ha
fler sådana företag.
Anders Rosén har möte med HFAB:s presidium och har sedan möte med vice ordförande i kulturnämnden,
Eva Marie Paulsson för att diskutera kulturnämndsfrågor. Under eftermiddagen är Anders Rosén på
Halmstad Arena och pratar om hur det är att leda och arbeta i en politiskt styr organisation.
Under kvällen har Aida Hadzialic möte med Socialdemokraterna i Halmstads verkställande utskott.
Anders Rosén firar HBK:s 100-årsjubileum.

Fredag 7 mars
Aida Hadzialic har möte med valledningen och jobbar med valorganisation under dagen.
Anders Rosén har cykelmöte med Ulf Andersson på teatern. Tillsammans ska de cykla runt i Halmstad och
titta på olika kulturverksamheter.
Lördag 8 mars
På kördag är det Internationella kvinnodagen. S-kvinnorna tillsammans med Stadsbiblioteket anordnar en
jämställdhetsdebatt med temat om Halmstads kommun är en jämställd arbetsgivare. Alla är välkomna, det
är gratis och håller på mellan klockan 14 och 16 på Stadsbiblioteket, Nissascenen.
Söndag 9 mars
Socialdemokraterna i Halmstad har årsmöte som både Anders Rosén och Aida Hadzialic är med på.

Vi möter väljarna där de är
Vi tycker att det är viktigt att möta människor. Det är så vi utvecklar vår politik, så väl lokalt som nationellt.
Vi har engagerade föreningar ute i våra lokalsamhällen med politiker som själva bor i området. Men det
är också viktigt att vi får veta vad ni alla tycker och tänker, inte bara de som letat sig fram till våra lokala
s-föreningar och liknande. De lokala valprogrammen påverkas av våra samtal med personer i de områden
det berör.

”Vi tycker att det

Vi kommer att ha dörrknackning runtom i hela Halmstad under hela året. Vi är är viktigt att möta
många socialdemokrater som vill nå ut till dig som väljare och få veta vad du
människor. Det är
tycker är viktigt. Om du har en fråga som vi inte kan svara på direkt återkommer
så vi utvecklar vår
vi så fort vi kan.
Varje samtal, varje kontakt är värdefull. Vi vill veta vad du som väljare behöver,
hur du ser på Halmstad och vår kommuns utveckling. Tillsammans kan vi göra
Halmstad bättre.
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