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Ordföranden har ordet  
En intensiv höst går mot sitt slut 

En intensiv höst med mycket som skall vara på plats inför 
övertagandet av styret i Båstads kommun är snart över, och 
jullugnet tar vid. Därefter får vi fira inträdet av 2019, ett år 
som för oss Moderater i Båstad kommer att bli roligt och 
arbetsintensivt. Vi är många som på olika poster återigen 
skall få möjlighet att sätta Moderat prägel på kommunen. 
Ett stort ansvar, men också stimulerande och intressant.  

Alla ni medlemmar har ju under valet på olika sätt bidragit 
till det positiva resultatet. Återigen — ett stort tack för detta! 
Jag och styrelsen hoppas att vi under nästkommande år 
skall få ha givande samtal om vår politik med många av Er.  
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Julhälsning 
Till er alla BBM-medlemmar — från oss alla i styrelsen 

Ulf Jiewertz  
Ordförande
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Datum att lägga på minnet 

Alla är välkomna på moderatfest tisdagen den 15.1 (se 
separat inbjudan) samt till vårt Årsmöte den 26 februari, 
vilket ni alla härmed officiellt är kallade till. 

Tillönskan om sköna helger 

Hoppas att julen blir fri från stress och alla måsten kring 
granköp, mat och dryck samt inköp av alla julklappar. 
Önskar att vi alla kunde få tid till att sitta ner i lugn och ro 
med en god bok och fin och stämningsfull musik. Och få 
njuta tillsammans med nära och kära. En annan Ulf, 
(Lundell) skrev ju i en av sina sånger om hur viktigt det är 
att själen skall få ro. I kyrkorna sjungs det om Stilla natt ….. 
Njut av julen och nyåret så ses och hörs vi 2019. 

En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År tillönskas ni alla 

Styrelsen för BBM/gm 

Ulf Jiewertz 
ordförande 

 

Gruppledaren har ordet  
Samverkan för Bjäre har startat sitt arbete 

Trots att mandatperioden startar först i januari har det varit 
en intensiv politisk period. Det har varit mycket arbete 
med förberedelser och planering för kommande mandat-
period såsom, val till samtliga nämnder och styrelser (vår 
lista presenteras sist i detta info-blad) och inte minst så har 
ett intensivt och noggrant budgetarbete präglat veckorna. 
Vi har format vårt lag och nu lägger vi förslag till budget i 
balans med både satsningar och effektiviseringar. Med vår 
budget ser vi att vi kan skapa rätt förutsättningar för 
framtiden.  
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Johan O. Swanstein 
Gruppledare
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Tillsammans för kommunens vision —                
”Ett bättre sätt att leva” 

Samverkan för Bjäre (SfB) har rivstartat. För egen del har 
det inneburit mängder av möten och intervjuer. Vi har tagit 
plats och vi ska ta ännu mer plats tillsammans. Många 
duktiga och engagerade medlemmar får nu vara med och 
påverka på riktigt. Stort Grattis till alla med förtroende-
uppdrag för Moderaterna. 

Vi — SfB, kommer att arbeta med kommunens vision ”Ett 
bättre sätt att leva” och här är kvalitet vårt honnörsord. Vi 
kommer att skarpa förslag för ökad kvalitet i samtliga våra 
verksamheter.  

Ett gott samarbetsklimat har etablerats 

Inom SfB har vi under hösten etablerat ett klimat med 
både högt i tak och god stämning vilket bådar gott för 
framtiden. Och för att ytterligare både stärka och bibehålla 
detta samt för att få alla att känna både delaktighet och 
varandra anordnade vi i november en mycket trevlig ”kick-
off” för samtliga förtroendevalda. Fokus var samarbete och 
framtid. Skämt och allvar blandades och sammankomsten 
var mycket uppskattad. Vi tänker oss flera sådana tillfällen 
framöver. 

Efter nyår återkommer vi med mer information från våra 
olika nämnder och styrelser.  

Ett Gott Nytt År väntar — 2019 

2019 blir även det ett spännande valår. Vi kommer att ha 
EU-parlamentsval där vi får möjlighet att återknyta vår 
intensiva kontakt med väljarna, det ser jag fram emot! 
Kanske — i skrivande stund — även vid ett extraval till 
Sveriges Riksdag. 

Jag vill önska er alla en skön och fridfull jul och ett Gott 
Nytt År — 2019 — då vi tar nya tag.  

Johan Olsson Swanstein 
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Informationspunkter 
Förtroendevalda Moderater till kommunens 
nämnder och styrelser 

Val har under hösten gjorts av personer till nämnder och 
styrelser i kommunen. I veckan (den 19 december), på 
årets sista fullmäktigesammanträde kommer ytterligare 
personer att väljas till förtroendeposter i bl. a. våra 
bygdegårdsföreningar. Men eftersom dessa namn ännu 
inte är ”klubbade”, får de redovisas vid ett senare tillfälle.  

Här under finner ni en redovisning av samtliga 
förtroendevalda BBM-medlemmar. 

Kommunstyrelsen 

Ledamöter 
Johan O. Swanstein — Ordförande 
Kerstin Gustafsson 
Ulf Jiewertz 
Gösta Sandgren 
Ersättare 
Linda B. Ivarsson 
Ninni Markow 
Rustan Svensson 

Utbildningsnämnden 

Ledamöter 
Susanne Jung — Vice ordförande 
Linda B. Ivarsson 
Ersättare 
Ninni Markow 
Johan Wastensson 
Ann Elofsson 
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Ninni Markow 
Informationsansvarig
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Vård- & Omsorgsnämnden 

Ledamöter 
Ulf Jiewertz — Ordförande 
Rustan Svensson 
Ersättare 
Mona Källbäck 
Gunilla Linghoff 
Irene Wickström 

Myndighetsnämnden 

Ledamöter 
Carl Lilliehöök — Ordförande 
Tony Ivarsson 
Ersättare 
Marie-Louise Lindén 
Viktor Törnqvist 

Kommunrevisionen 

Ledamöter 
Sten Wahlgren — Vice ordförande 
Christer Lindén 

Valnämnden 

Ledamöter 
Ulf Jiewertz — Vice ordförande  
Ersättare 
Belisa Berglund 

Båstadhem AB — Styrelsen 

Ledamöter 
Jan Ahlström — Vice ordförande  
Håkan Hagström 
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Sid 4 
• Kommunstyrelsen 
• Utbildningsnämnden 

Sid 5  
• Vård- & Omsorgsnämnden 
• Myndighetsnämnden 
• Kommunrevision 
• Valnämnden 
• Båstadhem AB 
Sid 6 
• NSR 
• NSVA 
• Sydvatten 
• Kustvattenkommittén 
Sid 7 
• Kommunförbundet Skåne 
• Familjen Helsingborg 
• Bjäre Kraft 
• AV Media Skåne 
• Medelpunkten 
• Kommuninvest 
Sid 8 
• Kommunassurans 
• Skånes Luftvårdsförbund 
• Lanmäteriförättningar 
• Stiftelsen fam. Holmbergs 

donationsfond 
• John Wulffs donationsfond 
• Nils Rubin & Alfred 

Johanssons samfond 
Sid 9 
• Stiftelsen Båstad Tennis 
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Ersättare 
Anette Åkesson 
Marie-Louise Aaröe 
Lekmannarevisor 
Sten Wahlgren 
Representant bolagsstämma 
Johan O. Swanstein 

NSR — Styrelsen 

Ersättare 
Claes Wastensson  
Representant bolagsstämma 
Johan O. Swanstein 

NSVA — Styrelsen 

Ledamöter 
Anette Åkesson 
Representant bolagsstämma 
Johan O. Swanstein 

Sydvatten — Styrelsen 

Suppleanter 
Anette Åkesson 
Ombud bolagsstämma 
Kerstin Gustafsson 

Kustvattenkommittén  

Ledamöter 
Gösta Sandgren 
Ombud bolagsstämma 
Lena Kello 
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Kommunförbundet Skånes förbundsstämma 

Ombud bolagsstämma 
Johan O. Swanstein 

Familjen Helsingborg — Styrelsen 

Ledamöter 
Johan O. Swanstein 

Bjäre Kraft — Styrelsen 

Ledamöter 
Johan O. Swanstein 
Christer de la Motte  
Carl Lilliehöök 

Bjäre Kraft — Valberedning 

Ersättare 
Tony Ivarsson 

AV Media Skåne — Styrelsen 

Ersättare 
Susanne Jung 

Medelpunkten  — Direktionen 

Ledamöter 
Ulf Jiewertz 

Kommuninvest  — Bolagsstämma 

Ombud 
Johan O. Swanstein 
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Ersättare 
Kerstin Gustafsson 

Kommunassurans  — Bolagsstämma 

Ombud 
Johan O. Swanstein 

Skånes Luftvårdsförbund  — Förbundsstämma 

Ombud 
Håkan Hagström 

Lantmäteriförrättningar 

God Man 
Håkan Hagström 

Stiftelsen — Fam. Holmbergs donationsfond 

Ledamöter  
Benkt Ragnarsson 

Johan Wulffs donationsfond 

Ledamöter  
Birgitta Abelin 

Nils Rubin & Alfred Johanssons samfond 

Ledamöter 
Tony Ivarsson — sammankallande 
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Stiftelsen Båstad Tennis 

Ledamöter  
Claes Wastensson 
 

PÅMINNELSE om anmälan 

Vill ta tillfället i akt att ännu en gång påminna om vår 
INSTALLATIONSFEST  den 15 januari 2019. kl. 19.00 i 
BBSS klubblokal på Strandpromenaden 5 i Båstad hamn.  

Det skulle vara så roligt om Du vill komma och att vi kunde 
bli riktigt många som inleder mandatperioden med en fest  

Har Du inte redan anmält dig, så vänta inte till sista dag — 
som är den 4/1 — med att anmäla dig, utan maila redan nu 
till bjarebastadmoderat@gmail.com eller messa till mig — 
Ninni — på 0705-29 16 10 att Du kommer.  

Har Du inte fått inbjudan som sändes ut den 4 december 
så meddela på mailen ovan, så sänder jag över en ny till 
Dig. 

Hoppas verkligen att vi ses! 
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Med detta önskas alla en riktigt skön och trevlig jul- och 
nyårshelg. 

Ninni Markow 

�9


