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Styrelsen informerar

Kommunalrådet har Ordet

Medlemsaktiviteter

Höstens arbete är nu igång

30 September

Bästa moderatvänner!

Kommunens IT-chef Anders Björk
talar på temat ”Digitalisering i
vården” både rent allmänt och mer
speciﬁkt om den ser ut och kommer
att behöva se ut i vår kommun.
Kommunhuset kl. 19.00
_______________________________

24 Oktober
Som en uppföljning på Anna
Jähnkes seminarium i augusti —
Moderat politik i Region Skåne,
följer nu en workshop där vi,
tillsammans med Anna, diskuterar
två ämnen, hälso- och sjukvård
samt kompetensförsörjning. Målet
är att arbeta fram de utmaningar
och möjligheter, inom respektive
sakområde, som vi ser för vår
kommun.
Kommunhuset kl. 19.00
Inbjudan med programpunkter
kommer att skickas ut i god tid.
_______________________________

21 November
Carina Zachau — ordförande för
kollektivtraﬁknämnden i Region
Skåne kommer och talar kollektivtrafik med oss.
Inbjudan med programpunkter
kommer att skickas ut i god tid.
_______________________________

Partistämma
Den 17-20 oktober kommer Johan
O. Swanstein att åka till den
Moderata partistämman i Västerås
för att representera Bjäre-Båstad.
Stämmohandlingarna kan Du läsa
här:
https://moderaterna.se/handlingarinfor-moderaternaspartistamma-2019

Så var nu höstens arbete igång. På riksplan har otryggheten återigen diskuterats och lokalt tar vi nu tag i frågan
genom att formulera våra medborgarlöften tillsammans
med Polisen. Glädjande är att inbrotten i vår kommun har
minskat mycket — vilket är positivt. Inom detta område
kommer vi att fortsätta det positiva arbetet. Vi har även
påbörjat vårt totalförsvarsarbete och kommer att börja
öva med krisledningsnämnden för att öka beredskapen
och bygga upp vårt civilförsvar.
På riksplan har regeringen nu presenterat sin budget men
med den kom det tyvärr inte så mycket pengar till
kommunerna. Här sitter vi just nu som bäst med att
försöka få ihop en budget i balans och det blir ingen lätt
resa för oss. Vår kommun, som även SKL konstaterade i
sin ekonomiska genomlysning, står inför mycket svåra år
framöver. Vi kommer bli tvungna att göra tuffa
prioriteringar för att klara de kommande åren; både på
utgifts- och inkomstsidan kommer vi att behöva vidta
åtgärder för att se till att vi kommer på bättre fot framöver.
Att läget är tufft just nu det delar vi med många kommuner
men det som försvårar situationen ytterligare för vår del är
att vi även saknar de marginaler som vi borde ha haft.
Vi återkommer inom kort med mer information kring
Budget 2020.
I förra veckan var jag på jubileumstillställning i
Stockholm med anledning av att SKL och Riksdagen
ﬁrade att det är 100 år sedan den fria och allmänna
rösträtten infördes. I ﬁrandet uppmärksammades det att
Sveriges kommuner och Landsting gick före Sveriges
Riksdag, inte minst avseende kvinnors rösträtt. Intressanta
seminarier och jubileumsmiddag i närvaro av Kungen
och Drottningen i Stockholms Stadshus var en
höjdpunkt.
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Inbjudningar

Moderata Seniorer
Höstmöte 28 oktober - Malmö
Inbjudna politiker — bl.a. Tobias
Billström, Ulrika Heindorff och
Torbjörn Tenghammar talar om aktuell
politik och äldrefrågor.
Plats: Kockums Fritid
Tid: 10.00 – 15.45
Inbjudan med program har gått ut från
BBM men om Du saknar, så maila oss,
så skickar vi en ny.
Anmälan:
camilla.bjork@moderaterna.se

Sep 29, 2019

I fullmäktige har vi tagit beslut om att arbeta fram ett
idrotts- och fritidspolitiskt program i kommunen och
det ser jag fram emot. Vi behöver ett sådant program som
tar sin utgångspunkt i vad våra föreningar behöver och hur
vi kan samverka med dem för framtiden. I gruppen som
skall arbeta fram programmet kommer Linda Bertilsson
Ivarsson och Johan Wastensson att vara BBM:s
representanter.
Vi har haft vår första funktionshinderkonferens.
Utgångspunkten där var att vi ska bli en mer inkluderande
och tillgänglig kommun för alla människor, en kommun där
vi har fokus på att riva onödiga hinder för personer med
funktionshinder. Det kan gälla t.ex. att göra anpassningar
för att kunna ta sig fram på ett bra sätt eller att kunna få
ett arbete — eller helt enkelt att möjliggöra rätten att få
vara med och leva sitt liv som alla andra!

_______________________________

Njut av hösten och —
tillsammans gör vi vår kommun bättre!

Moderatkvinnorna
Moderata Kvinnor i Skåne bjuder in till
föreläsning den 5 oktober. Temat
är ”Hur förbättrar vi företagsklimatet”
och talare är Pia Almström, KSO i
Kävlinge och Anna Jähnke regionråd
och ordförande i RUN.

Johan Olsson Swanstein
Kommunstyrelsens ordförande

Politisk information

Plats: Förbundskansliet i Malmö
Tid: 9.30

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

https://www.facebook.com/
moderatakvinnoriskane
_______________________________

Övrigt

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

Föreningslokal

BBM på webb, mail och facebook

Det är inte helt enkelt att ﬁnna, men vi
har nu en lokal som uppfyller de krav
vi ställt avseende läge och faciliteter
— men — vår begränsade budget gör
att vi behöver räkna en gång.
_______________________________

https://bjarebastad.moderatweb.se
bjarebastadmoderat@gmail.com
bjarebastadmoderaterna

Kalendariet

________________________________________________________________

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

Det är vi tillsammans som är BBM! Så — dela gärna med dig
av dina tankar och idéer, om vad Du tycker vi kan göra annorlunda
— för att bli ännu ﬂer och ännu bättre.

https://
bjarebastad.moderatweb.se/
kalendarium/

Kom ihåg!

Instämmer med Johan — njut den vackra hösten!
Ninni Markow
Ordförande

