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Kort information från BBM — i kommun och styrelse

Kommunalrådet har Ordet
Styrelsen informerar

Ett tryggt Bjäre för alla!

EU-valet 26 maj
EP-valet närmar sig! Vi har fått
delar av vårt valmaterial och
afﬁscherna är på plats på
kommunens uppsatta tavlor. Men
vi väntar på ytterligare material att
dela ut vid våra kampanjtillfällen.
Kampanjplaneringen görs i veckan
och därefter kommer vi att
presentera den och gå ut med en
förfrågan/ önskemål/ vädjan till alla
medlemmar om att på något sätt
bidra i de aktiviteter vi planerar
under kampanjperioden — 4 maj
till valdagen den 26 maj. Ju ﬂer vi
blir desto roligare är det.
Huvudbudskapet för
kampanjen är att Moderaterna
ska göra Sverige tryggare –
genom att bekämpa den gränsöverskridande brottsligheten, ha
koll på Europas gränser samt
satsa på klimatsmart kärnkraft. Det
behövs mer frihet, företagsamhet
och framtidstro i Europa.

Christoﬀer Fjellner
Vi — alla BBM-medlemmar har fått
en inbjudan från våra Moderatvänner i Ängelholm att komma och
lyssna på Christoffer
Fjellner som talar på temat
”Varför det är viktigt att vi
röstar i EU valet”. Christoffer
kommer att inspirera och ge oss
energi inför slutspurten i EUkampanjen. Mötet äger rum lördag
11/5 kl.10.00 i Moderaternas
lokal på Storgatan 21A Ängelholm,
in på gården. Anmälan görs
till info@engelholmsmoderat.se

Nu är våren äntligen här! Alla färgnyanser ger ny inspiration. I
kommunhuset fortsätter arbetet med att förverkliga vårt
valprogram.
Vi har nu fattat beslut om en ny skolorganisation som ska kunna
säkerställa att vi för lång tid framöver kan ge våra elever den
bästa utbildningen anpassad för framtiden.
Kommunens första miljöbokslut är klart och med det som
underlag ger det oss goda förutsättningar att arbeta aktivt med
klimat- och miljöfrågorna. Båstad har placerat sig väl i rankingen
rörande kommunens miljöarbete. Vi kommer och ska bli ännu
bättre. Vi tar nu in och arbetar aktivt med Agenda 21 (https://
sv.wikipedia.org/wiki/Agenda_21) utifrån vårt mål och
resultatarbete. Detta tror och hoppas vi kan ge oss ännu bättre
underlag för att komma vidare i arbetet.
Vi har fattat beslut om att genomföra en total översyn av vår
fastighetsorganisation. Vi delar den mellan Kommunen och vårt
bolag Båstadhem. Tanken är att få en helhet i vår
fastighetsförvaltning och i vårt ägande. Ambitionen är att ha allt
klart före årsskiftet.
Vår ekonomiska situation är fortsatt ansträngd och det kommer
att behövas kontinuerliga insatser kring uppföljningen och
konkreta handlingsplaner för att vi ska kunna nå vårt mål om en
budget i balans.
Träffade vår granne i norr, Laholms kommun, för att diskutera
hur våra kommuner ska kunna samarbeta. På förekommen
anledning diskuterade vi våra utmaningar gällande ÅVC, skola
samt gång- och cykelväg mellan Hasslarp och Östra Karup och
även vad vi mer skulle kunna göra tillsammans. Vårt Hemmeslöv
och deras Allarp växer ihop och här vill vi i framtiden kunna
samverka kring förskola, skola, äldreomsorg och
fritidsaktiviteter. Våra invånare känner inga läns- eller
kommungränser. Båda våra kommuner behöver, som jag ser
det, för att kunna klara framtida investeringar och erbjuda god
service, börja jobba tillsammans. Denna diskussion för jag just
nu även med Ängelholms kommun, vår närmsta granne i

söder. Ser mycket fram emot hur vi kommuner kan
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Gunnar Hökmark
En fantastisk plockmatsbuffet med
Bjäreanknytning inledde, förra
veckan, en relativt välbesökt kväll i
sessionssalen. Moderaternas
avgående toppnamn i EU Gunnar
Hökmark höll ett mycket uppskattat
och spännande föredrag om ett starkt
Europa i en orolig värld samt
besvarade frågor från åhörarna.
Annonsering gjordes i både BN och
DN, avisering gjordes i förra
månadsbrevet och personlig inbjudan
gick ut till samtliga medlemmar så lite
tråkigt kan tyckas, att inte ﬂer av våra
förtroendevalda valde att hörsamma
inbjudan.
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samarbeta och utvecklas tillsammans. Återkommer längre
fram med mer information kring detta samarbete.
Den 26:e maj är det val till Europaparlamentet och jag
hoppas att vi alla kan vara med och kampanja för ett
tryggare och friare EU och därmed tryggare även Sverige
och Bjäre. Moderaterna har alltid varit ett tydligt
Europaparti. Låt oss vara med och visa vad det innebär. Vi
behöver ett smalare och vassare Europa för oss EUmedborgare. Våra röster är viktiga och behövs för vi har
samma konﬂiktdimenssioner där som här hemma. Så —
chansa därför inte, varje röst behövs — gå och rösta!
Ha nu en riktigt ﬁn vår och så ses vi på kampanjerna.
Johan Olsson Swanstein
Kommunstyrelsens ordförande

Politisk information

Johan O. Swanstein, Ninni Markow
och Jonatan Kruuse deltog i helgen
på förbundsstämman tillsammans
med Moderaterna i Skåne. Förslag på
hur vår politik kan utvecklas
behandlades under en heldag i
Malmö och Tomas Tobé, M:s
toppkandidat i EP-valet, talade.
- Moderaterna ska vara den
konstruktiva Europakraften. I
valrörelsen kan vi moderater stå
tryggt och stadigt. Inte enbart på
grund av vårt historiska arv, utan för
att vi ger raka besked om vad Europa
behöver, sade Tomas Tobé.

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

Sommarfest
Terminen närmar sig sitt slut och vi vill
avsluta den med en liten medlemsfest. Den kan också få ge en försmak
av vad som väntar — sommar,
ledighet och grillkvällar. Vi träffas på
Östergård i Ramsjö för korvgrillning,
spaning på tama och vilda djur och
— förhoppningsvis ﬁrar vi att det gick
bra i EU-valet
Separata inbjudningar med datum och
tid kommer att skickas ut. Men sikta in
er på slutet maj — början juni.

Kom ihåg!
För att inte missa något — Gå
regelbundet in och läs i kalendariet på
hemsidan.

bjarebastadmoderaterna

Nu firar vi våren!
Styrelsen för BBM önskar er alla en trevlig
Valborg och en riktigt skön vårmånad maj.
Ninni Markow
Ordförande

