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 Kommunalrådet har Ordet 
      

Ett tryggt Bjäre för alla! 

Det har varit en rivstart på det nya året. Vi fick ärva en tuff 
budgetsituation med stora underskott i driftsbudgeten och 
många frågor som skulle behövt vara lösta sedan långt tillbaka. 
Framåt är det som gäller, vi vill och vi har modet att ge vår 
kommun ett nytt ledarskap och bättre förutsättningar för 
framtiden. 

En ansvarsfull ekonomisk politik är grunden för att kunna 
fortsätta utveckla vår kommun till en attraktiv kommun för de 
som bor här och de som vill flytta hit. Målsättningen är att de 
som bor i vår kommun ska kunna vara trygga, få bästa service 
och hög kvalitet. 

För egen del har jag tagit kontakter och haft möten med våra 
grannkommuner Ängelholm, Helsingborg, Halmstad och Laholm 
för att finna allianser och samarbeten för vår kommuns bästa. Vi 
har haft bra och initierade samtal kring bättre samverkan med 
Länsstyrelsen vilka mynnat ut i många positiva förslag — inte 
minst kring vattenfrågan. Här kommer vi att öka beredskapen 
både internt och externt vilket även resulterat i att vi tillsammans 
bjuder in till högnivå-seminarium under tennisveckan för att 
kunna påverka i vattenfrågan. Vi kommer att återkomma med 
mer information längre fram kring vår kommande anslutning till 
Sydvatten. 

Vi har äntligen satt vår skolorganisation på plats och tar nu nya 
tag för en kunskapsskola och förskola med lärmiljö och arbets-
miljö anpassade till framtida behov. En skola som bygger på 
kvalitet, står upp för bra utbildning och som inkluderar alla barn, 
oavsett begåvning och intresse. 

Jag har tillskrivit regionen kring kollektivtrafiken där vi hoppas på 
en konstruktiv dialog kring hur de besparingar som nu sker ska 
kunna mildras och förhoppningsvis leda till en del förändringar i 
positiv riktning i den befintliga kollektivtrafiken, kanske kan 
annan samordning leda till bättre möjligheter att åka kollektivt. 
Ytterligare brev till både Skånetrafiken och Trafikverket kring 

Styrelsen informerar 

För årets kommande händelser i 
BBM är grovplaneringen nu gjord. 
och datum går att finna  i 
kalendariet på vår hemsida.  

Månadsmöten 
Vi har planerat in månadsmöten 
och vår strävan är att de skall 
upplevas som både intressanta 
och relevanta för såväl nya som 
gamla medlemmar. Innehållet 
kommer att variera från t.ex. 
föredrag, information, utbildning 
och företagsbesök till en liten fest 
någon gång inemellan. Innehållet 
för mötena är inte helt spikat men 
titta i kalendariet på hemsidan för 
uppdateringar. 

Separata inbjudningar kommer 
också att skickas ut. 

Gunnar Hökmark
Ett möte är inplanerat — Gunnar 
Hökmark kommer till oss och talar 
på temat ”Ett starkt Europa i en 
orolig värld”. Alla är välkomna! 

Var: Sessionssalen Kommunhuset 
När: 23 april klockan 19.00  

Separat inbjudan kommer. 

EU-valet 26 maj 

Eu-valet närmar sig med 
stormsteg och det är ju så viktigt 
att många går och röstar. Vi väntar 
på vårt valmaterial från parti och 
förbund och så fort det kommit vill 
vi dela med oss av detta och 
synas ute på Bjäre. Här hoppas vi 
att riktigt många medlemmar vill 
delta och återkommer därför om 
detta.    

    MARS 
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bättre tillgänglighet vid Båstads station har gått iväg och även 
där väntas dialog i frågan. 

Trygghetsfrågan är ju mycket viktigt för oss. Vi arbetar just nu 
fram en ny samverkansöverenskommelse samt nya medborgar-
löften tillsammans med polisen. Vi har ett gott samarbete och 
även här återkommer jag med mer konkreta insatser längre 
fram. Vår nya säkerhetssamordnare/chef är på plats innan 
sommaren och då startar vi upp ett nytt spännande arbete kring 
kommunens interna säkerhetsarbete. 

Vi moderater fortsätter det goda arbetet för vår fina kommun 
tillsammans med vännerna i Samverkan för Bjäre. 

Johan Olsson Swanstein 
Kommunstyrelsens ordförande 

Politisk information 

All information från KF, KS och Nämnderna finner Du på 
kommunens hemsida — anslagstavla 

http://www.bastad.se/kommun-och-politik/politik/anslagstavla/ 

BBM på webb, mail och facebook 

https://bjarebastad.moderatweb.se 

bjarebastadmoderat@gmail.com 

https://facebook.com/bjarebastadmoderaterna

I BBM:s nätverk 

Har Du intresse av information från 
någon i vårt moderata nätverk, så kan 
Du finna det i länkarna nedan. 

• MUF - Moderata Ungdomsförb — 
https://muf.se 

• Moderatkvinnorna  MQ —                     
https://moderaterna.se/
moderatkvinnorna 

• Moderata seniorer   —                   
https://moderaterna.se/seniorer 

• Öppna moderater —                    
http://oppnamoderater.se 

Det finns idag en MQ-förening i Bjäre 
Båstad. Ny ordförande 2019 är 
Gunilla Linghoff. 

Pridefestival  

Pridefestival äger rum i Båstad den 
9-12 maj. Det är Öppna moderater i 
Skåne som arrangerar och de vill 
gärna öka engagemanget för Pride. Är 
Du intresserad hör av dig till dem.  

Kom ihåg! 

Alla måndagar före kommun-
styrelsens sammanträde samlas vi 
moderater för ett internt diskussions- 
och beslutsmöte i kommunhuset kl. 
19.00. På detta avhandlas olika 
politiska frågor/ärenden kopplade till 
kallelsen till kommunstyrelsens möte 
eller som har väckts av gruppledare, 
gruppstyrelsen eller enskilda 
förtroendevalda. 

Deltagande är obligatoriskt för BBM-
medlemmar med politiska uppdrag 
och välkomna att delta är också 
medlemmar med särskilt politiskt 
intresse, som anmält sig till 
gruppledaren — 
johan.swanstein.olsson@bastad.se 

Datum finner Du i kalendariet på 
hemsidan.
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