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Styrelsen informerar

Kommunalrådet har Ordet

Medlemsaktiviteter.

Ett händelserik år

Första advent

Kära moderatvänner!

Samtidigt med julmarknad och
julskyltning valde vi att kampanja
på Lyckantorget där vi också
bjöd på glögg och pepparkakor.
Syftet med kampanjen var
främst att lyssna på Bjäre-borna.
Många kom fram och visade
intresse och ﬂera intressanta och
givande samtal fördes.

2019 har varit ett händelserikt och intensivt år i Båstads
kommun. Bland väldigt mycket, så har bl.a. planerat, byggt och
utvecklat nya bostadsområden. Många beslut är också tagna
som kommer att ha positiv påverkan på framtiden, inte minst
gäller detta vår nya skolorganisation.

Adventsmiddag
Vi avslutade året med en
adventsmiddag på Bistro
Grodlår och Timjan. En trevlig
kväll där ett tiotal medlemmar
träffades — åt gott och umgicks
Vi hade ett litet lotteri som
inbringade 820 kronor till
föreningskassan. Priserna var
skänkta av Bokhandeln och
Magasinet.

Företagsbesök
Moderatkvinnorna hade en
uppskattad medlemsträff på
Ljuskällan i Rammsjö.

2020 kommer att bli ett spännande år. Då ska vi fatta
beslut om bl.a ny ÖP och fortsatta beslut kring skolorganisationen på norra sidan. Två andra frågor är dels
vattenfrågan i form av vattentillgång och anslutning till Sydvatten
och dels den om hur vi kommer att hantera vårt avfall i
framtiden. De kommer hamna i ett nytt läge där vi
förhoppningsvis kan ta många kliv framåt mot en lång-siktig
lösning för dessa båda så viktiga frågor.
Vårt ekonomiska läge är tufft. Vi kommer under 2020 att
fortsätta vårt arbete med att få budget i balans vilket innebär att
verksamheterna inte år efter år drar över sin tilldelade budget.
En förändring är att vi lägger om budget-processen så att våra
nämnder kan vara med hela vägen och därmed ta ett större
budgetansvar. Vi tar också tag i vår investerings- och lånepolicy,
allt för att ställa om till en ny lednings- och styrprocess. Det
kommer att bli en tuff men nödvändig resa.
För min del har det varit ett roligt men tufft år. Jag vill tacka
för det stöd jag fått från många av er i olika sammanhang — det
betyder mycket! Tack! Jag vill även passa på att tacka våra
förtroendevalda och medlemmar för det engagemang ni visar för
vårt parti och vår kommun.
Vi ska utveckla vår kommun - vi bygger det på hårt arbete
och en vision om att skapa bästa möjliga livs-kvalitet för dem
som bor och verkar i Båstads kommun.
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Årsmöte 2020
Den 13 februari är det dags för
årsmöte. Kallelse med
verksamhetsberättelse och övriga
handlingar kommer att sändas ut i
januari.
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Nu stundar helgerna och jag vill önska er alla en God Jul och
ett Gott Nytt År!
Johan Olsson Swanstein
Kommunstyrelsens ordförande

Politisk information

Året 2019
Hela våren fram till i maj gick
mesta tiden åt till att kampanja
och förbereda för EP-valet. Ett
stort tack till alla er som deltog
och bidrog till det ﬁna resultatet
för Moderaterna. Under hösten
har vi haft sammankomster,
seminarier och föreläsningar på
olika teman.
Vår förhoppning är att styrelsen
under året som kommer ska
kunna sätta ihop ett program,
som lockar många av er att delta.
Har ni förslag på ämnen att ta upp
eller talare att bjuda in så maila
oss gärna och berätta.

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
_____________________________________________________________

Under nästkommande år hoppas
vi att få ha givande samtal om vår
politik med många av Er.
__________________________________

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.

Tillönskan om sköna helger
Hoppas att ni får en stressfri jul, att ni kan välja bort alla måsten
— och att ni får möjlighet att njuta av ledighet och samvaro med
nära och kära..

En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År tillönskas ni
alla
Styrelsen för BBM/gm
Ninni Markow
ordförande

