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Kommunalrådet har Ordet 
      

En händelserik höst 

Kära moderatvänner! 

Det har varit en minst sagt händelserik höst med många 
frågor och uppdrag att hantera. Vi började arbetet efter 
sommaren med att fatta beslut om den nya 
skolorganisationen och under hösten arbetat med 
implementeringen och planeringen framåt. Arbetet rullar 
på bra och nämnden håller ångan uppe. Förslövs skola 
börjar sakta men säkert att färdigställas om än med någon 
fördröjning. Planeringsarbetet med Västra Karups skola är 
igång och det är kul att få se hur våra elever finns med 
redan i början av processen kring den nya skola. 
Utredningen rörande Strandäng är på väg upp i nämnden. 

Inom vård och omsorg så kommer den nya chefen 
Christin Johansson att börja arbeta hos oss i januari 
och ta tag i rådande budgetläge och planering för många 
nya spännande projekt inte minst öppnandet av Haga 
Park. 

Vi har när det gäller frågan om ÅVC valt att göra ett 
omtag, involvera vårt näringsliv i processen och samtidigt 
skapat möjlighet för förvaltningen att tillsammans med 
NSR se över de beslut som tagits och försöka väva in 
placeringsfrågan i ett större sammanhang. Detta för att se 
så att kommande placering kan stödja våra andra service- 
och näringsgrenar.  

Vi inom moderaterna arrangerade ett öppet möte kring 
kollektivtrafiken på Bjäre. Många intressanta frågor kring 
basutbud, helgtrafik, anropsstyrd trafik mm. Från vår sida 
försöker vi ha en levande dialog med Skånetrafiken för 
bästa möjliga utfall för vår del. Vi kommer nu att få hela 
Skånes kollektivtrafik-planering att yttra oss kring. Här 
kommer vi självfallet att lyfta de frågor och synpunkter vi 
fått till oss. Finns det fler synpunkter och förslag hör av Er 
till mig så kan jag se hur vi kan få med dem. 

Styrelsen informerar 

Medlemsaktiviteter 

Kollektivtrafiken i Skåne 
Några av er hade hörsammat vår 
inbjudan att lyssna på och diskutera 
kollektivtrafik med Carina Zachau 
— ordförande för kollektivtrafik-
nämnden i Region Skåne. Roligt!  

Carina informerade på ett engagerat 
sätt om både nuvarande och 
framtida skånska kollektivtrafik. 
Mycket spännande på gång! 

Åhörarnas frågor rörde främst de 
förändringar, som berör Bjäre-
bornas möjlighet att åka kollektivt 
vilka Carina svarade tydligt på, skrev 
ned och tog med sig. 

Innan några beslut fattas ges Båstad 
och Skånes övriga kommuner 
möjlighet att inkomma med förslag 
och vara med och påverka 
framtidens regionala kollektivtrafik. 
_______________________________ 

Kampanj — kom med!  

Den 30 november är det dags 
för kampanj  på Lyckantorget 
och vi vill att riktigt många ställer 
upp. Vi ska lyssna och tala med 
våra väljare — bjuda på glögg och 
önska en bra start på julen.                 

Anmälan till Nicole Hagström             

• telefon — 072-235 11 08 
•nicole.hagstrom@backehuset.st  
• ”Mappen” — Moderaternas app

    NOVEMBER 
    Kort information från BBM — i kommun och styrelse 

Moderaterna  

Bjäre Båstad

Årsmöte 2020 

Den 13 februari Notera i din 
kalender! Kallelse kommer senare.
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På vårt senaste KF så fattades det beslut om budget. Vårt 
budgetförslag för 2020 är nu klubbat och klart. Vi 
har många önskemål som inte riktigt står i relation till de 
medel vi har att disponera. Stora demografiska 
förändringar kräver också stora investeringar. Vi har sett 
över vår verksamhet och lägger ett förslag som är stramt 
men med inriktningen — bibehållen kvalité. Vi kan trots 
detta göra en hel del satsningar. Vi kommer att arbeta 
mycket med vår budgetföljsamhet under 2020 och 
samtidigt lägga om budgetprocessen mot bättre 
uppföljning och analys. Framöver kommer vi till våren att 
ge nämnderna ramar och därefter i december spika 
internbudgeten. Detta för att våra nämnder ska kunna vara 
med och påverka och samtidigt kunna ta ett 
budgetansvar. 

Hoppas ni får en fin start på december och att vi, i olika 
sammanhang, ses och hörs. 

Bästa hälsningar 

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   

bjarebastadmoderaterna 

_________________________________________

Adventsmiddag 🌲 🎅  

Den 12 december är det dags 
för årets moderata adventsmiddag. 
Vi träffas på Bistro Grodlår och 
Timjan i Båstad — äter och umgås. 
Vi hoppas att riktigt många tycker 
detta verkar trevligt och att vi blir 
riktigt många.                                        
Inbjudan med tid och andra detaljer 
kommer att skickats ut till samtliga 
medlemmar. 

Inbjudningar 

Moderatkvinnorna 
Moderata Kvinnor Bjäre Båstad 
bjuder in till Ljuskällan i Grevie där 
Carina Nilsson berättar om sin resa 
från hobby till företag.  

Plats: Ljuskällan 
Tid: 11 december kl. 19.00 
Anmälan senast 9 december 
ninajonsson@yahoo.se   

Inbjudan har skickats ut till samtliga 
medlemmar. 
_______________________________ 

Övrigt 

Mappen  
Moderaternas app — 
”Mappen” — rekommenderar vi alla 
att ladda ner till sin telefon. I den finns 
mycket bra — moderat politik, 
information, möjlighet att via swish 
förnya eller nyteckna medlemskap, få 
inbjudningar och anmäla deltagande i 
kampanjer m.m, m.m. 
  
Du laddar ner den här: https://
moderaterna.se/mappen 
För att sedan använda appen loggar 
du in med ditt mobila Bank-Id. 
_______________________________ 

Kalendariet 

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

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

 

_________________________________

Trevlig Advent önskar styrelsen 
Ninni Markow Ordförande BBM 
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