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Kommunalrådet har Ordet
Styrelsen informerar
Terminen har startat
”Framtid i frihet” var vinjett då
BBM inledde terminen med ett
seminarium i kommunhuset. Ett
trettiotal personer hade kommit för
att delta då Anna Jähnke,
ordförande för utvecklingsnämnden i Region Skåne, talade
på temat ”Nu växlar vi upp —
Moderat politik i Region Skåne —
nuläge och framåtblick.”
Kvällen inleddes med mingel och
Bjäreproducerad förplägnad. Ninni
Markow, berättade om nuläget i
föreningen och Johan O.
Swanstein om nuläget i
kommunen.
Anna Jähnke höll därefter ett
informativt och uppskattat
anförande som följdes av frågor
och livliga diskussioner kring bl. a.
infrastruktur, sjukvård och skola.
Anna återkom under diskussionerna till vikten av att ”hålla i”,
att ha tålamod och driva våra
moderata frågor på ett tydligt och
konsekvent sätt.
Tiden gick fort och Anna ﬁck både
förslag och frågor med sig ”hem”
till Regionen. Hon ﬁck även med
sig en ﬂaska Bjäreproducerat vin.
Kvällens seminarium kommer
under hösten att följas upp av en
workshop tillsammans med
Regionen, där BBM ska arbeta
fram de frågor vi ser som mest
väsentliga för oss Bjärebor.
Inbjudan kommer att sändas ut till
samtliga medlemmar.
Annas presentation ﬁnner Du på
vår hemsida under ﬂiken ”Om oss”
– ”Medlemssidor”.

Nu växlar vi upp!
Kära moderatvänner!
Hoppas ni haft en fin sommar och ledighet. Här på Bjäre
och i vår kommun var det en fantastisk sommar med
många arrangemang och möjligheter till sol och bad. Vi
ska vara både stolta och glada över att så många önskar
både semestra och besöka oss under dessa sommarmånader. Även denna sommaren klarade vi vattenproblematiken och nu återstår bara en sommar innan vi
har Sydvatten som kan förse inte minst Torekov med
vatten.
Nu fortsätter vi arbetet för vår kommun. Många nya
planer är på gång bl.a. beträffande bostäder i våra olika
kommundelar. Spännande ska det bli att följa t.ex.
Båstads hamn, Badkrukan och Torekovs visionsarbete för
framtida planering och expansion.
Vår nya säkerhetssamordnare Christofer Thorén är nu
på plats och kan börja arbeta med våra säkerhetsfrågor.
Vi återkommer och presenterar arbetet inom kort. Nu ska
vi både internt och externt flytta fram positionerna
Under hösten kommer även ÅVC-frågan att vara
högaktuell. Vi har gjort ett omstart i arbetet och
förhoppningsvis kan det resultera i att vi hittar en eller
flera lösningar för framtiden. Som en del kunnat läsa så
gick inte Laholm vidare i ett samarbete tillsammans med
oss.
I dagarna börjar våra budgetförhandlingar. Läget är
ansträngt och tufft. Det kommer att krävas mycket av oss
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Föreningslokal
Vi hade i måndags vårt sista
styrelsemöte i vår gamla föreningslokal på Hallandsvägen. Huset har ny
ägare, lokalen är uppsagd och vi
söker därför en ny lokal mer centralt i
Båstad. Alla tips emottages tacksamt.

Samarbete
Vi håller aktivt på att försöka hitta
ömsesidigt givande samarbetsformer
med våra moderata grannar i —
Laholm, Ängelholm och Helsingborg.
Det kan röra sig om t.ex. inbjudan av
intressanta talare, utbildningar,
erfarenhetsutbyte m.m., m.m. Vi
återkommer med mer info.

Utbildning
En utbildning — ”Utbildning nya
förtroendevalda” kommer vi att
försöka få till stånd genom
Skåneförbundet nu i höst. Nya
medlemmar (och gamla som vill) ges
möjlighet att få grundläggande
kunskaper i vad det innebär att vara
förtroendevald. Vi återkommer med
datum och mer info. Om Du redan nu
vet att Du skulle vara intresserad lägg,
då gärna ett mail och berätta.
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för att vi ska kunna få en budget i balans. Vi kommer att
lägga en stram budget — en budget som tar ansvar för
framtiden. Parallellt har vi nu givit ett uppdrag till
förvaltningen om att skapa en koncernledningsstruktur
för kommunen där vi även inkorporerar vårt bostadsbolag samt eventuellt kommande driftsbolag. Detta ser vi
som viktigt för att kunna skapa bra förutsättningar för ett
aktivt ägarskap. Även på denna punkten återkommer jag
lite längre fram med mer information.
Tills dess — njut av sensommaren och varmt välkommen
att engagera dig i vårt arbete. Tillsammans gör vi vår
kommun bättre!
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/
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MQ har valt att inte längre verka i en
separat förening utan arbetar just nu
på att hitta formerna för att kunna bli
en underavdelning till BBM.
https://moderaterna.se/
moderatkvinnorna

Moderata Seniorer
Åldersdiskriminering
Rapport från Margareta Pålsson,
ordförande i moderata seniorer
”Nej, nu är det verkligen dags att vi
blir bemötta utifrån de människor vi är
och inte utifrån det år vi föddes.”
Läs mer. http://moderataseniorer.se/
nyheter/den-9-augusti-rapport-franmargareta-palsson-ordforande/

BBM på webb, mail och facebook
https://bjarebastad.moderatweb.se
bjarebastadmoderat@gmail.com
bjarebastadmoderaterna

Kom ihåg!
Kolla kalendariet på hemsidan regelbundet för
information om aktiviteter. Och — om Du har
förslag på aktivitet, lägg då gärna ett mail och
berätta.
Ninni Markow
Ordförande

