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Kommunalrådet har Ordet
     

Ett nytt spännande år har startat

Kära moderatvänner! 

Hoppas ni alla haft det fint och avkopplande under jul- och 
nyårshelgerna. 

Vi har nu ett intensivt och spännande år framför oss. 
Under 2019 tog vi många beslut som kommer att ha bäring 
på 2020. Budgetläget är fortsatt tufft men vi kan glädjas åt 
att Riksdagen med moderaterna i spetsen ser till att vi får 
lite extra pengar att fördela till våra mest utsatta 
verksamheter.

När det gäller vår kommande skolorganisation, så är 
sista beslutet nu taget även för norra sidan av kommunen, 
och det känns riktigt bra. Strandängsskolan hålls intakt och 
renoveras och Östra Karups skola förstärks och bibehålls. 

Det fortsatta arbetet med att återuppbygga vår 
socialtjänst tar ny fart. Och jag arbetar just nu med ett 
förslag kring hur den politiska styrningen av dessa frågor 
ska se ut framöver. Det blir en kortsiktig och en långsiktig 
lösning. Båda förslagen kräver en översyn av hela vår 
politiska struktur. Jag återkommer därför med mer 
information längre fram.

Under februari månad kommer vi att presentera våra nya 
medborgarlöften mellan oss och Polisen. Återkommer till 
även dessa och vårt nya arbetssätt i kommande nyhets-
brev.

Glädjande är att vår kommun har blivit utsedd till Sveriges 
bästa landsortskommun. Några av de kriterier som 
utmärker sig är trygghet och låga taxor. Även i årets 
medborgarundersökning visar resultatet att våra invånare 
känner sig nöjda med att bo och leva i Båstads Kommun. 

Styrelsen informerar

Välkommen!
Välkommen till ett nytt år med BBM!
Inte bara ett nytt år utan ett helt nytt 
decennium har startat. Tio blanka år 
ligger framför oss och det hinner hända 
mycket på tio år. 

Ser vi tillbaka tio år, så ser vi att 2010 
gjorde Moderaterna sitt bästa val på 
nästan hundra år. I Båstad fick vi 44% 
av alla röster. Hur vill vi moderater då 
att det ska se ut tio år framåt i tiden? En 
strävan jag tycker vi ska ha är att i valet 
2030 uppnå det resultatet igen. Och för 
att lyckas med det behöver vi börja nu 
och vi behöver hjälpas åt. 

Ett första delmål att sätta upp är att 
behålla styret här i Båstad, fortsätta det 
fina arbete vi påbörjat och vinna valet 
2022. Delmål två och tre blir att vinna 
valen 2026 och därefter 2030. 

Men det räcker inte att synas några 
hektiska veckor före valdagen. Det är 
mellan valen vi måste vinna förtroende 
för att få röster. Det är mellan valen vi 
behöver lyssna in, visa vilka vi är, vad vi 
står för och vad vi faktiskt gör för att 
förvalta och utveckla vårt fantastiska 
Bjäre — visa att vi är det självklara 
alternativet för en trygg och ansvarsfull 
utveckling av Båstads kommun. 

Verksamhetsåret slut
Vi tackar för året som gått och för det 
förtroende som visats. Inga samman-
träden har ägt rum efter årsskiftet utan 
vi har lämnat vår verksamhets- 
berättelse och lämnar över till den nya 
styrelse, som ska väljas på årsmötet, att 
därefter dra upp riktlinjerna och planera 
för kommande verksamhetsår. 
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Vi arbetar ständigt med att utveckla och förbättra och de 
punkter som behöver ses över arbetar vi vidare med. 

Det börjar röra på sig i frågan kring hur vår återvinning 
kommer att se ut i framtiden, NSR och Båstads kommun 
går in i ett pilotprojekt-arbete. Jag återkommer med mer 
information längre fram. Vi moderater är glada över de 
förändringar som sker. De är viktiga delar i utvecklings-
arbetet och här är invånarnas synpunkter och tankar 
mycket viktiga.

Bästa hälsningar,
Johan Olsson Swanstein

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
bjarebastad@moderaterna.se
bjarebastadmoderaterna

Årsmöte
Den 13 februari
Klockan 19.00
Förslövs Bygdegård (stora salen)

Kallelse har gått ut till samtliga 
medlemmar och vi hoppas att alla vill 
ta vara på sin möjlighet att bidra till att 
BBM blir en än mer aktiv förening 
genom att delta på årsmötet. 

Efter förhandlingarna talar 
riksdagsledamot Ulrika Heindorff på 
temat ”Hur tar vi tillvara 
seniorers kraft och kompetens?”

Mat & samkväm
Klockan 17.30 dukar restaurang Ellis 
upp kvällsbuffé i bygdegården — stora 
salen — för alla som vill äta en god bit 
mat och umgås en stund före 
årsmötesförhandlingarna. 

Vi hoppas att riktigt många tycker att 
det verkar trevligt och väljer att 
komma. 

Buffén kostar 120 kronor

Anmälan behöver göras senast 9/2 
till bjarebastad@moderaterna.se

MQ — Bjäre Båstad
Även MQ har årsmöte 
Den 13 februari
Klockan 18.30 
Förslövs Bygdegård (rest. Ellis)

Kallelsen har gått ut tillsammmans 
med BBM:s. 

Moderata Seniorer
Den 24 februari har Bjäre Båstad 
Moderata Seniorer — BBMS — en 
lunchsammankomst på Pensionat 
Enehall i Båstad.

Inbjudan med all information kommer 
att sändas ut.

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.

MQ — Bjäre Båstad

  Ljuset är på väg tillbaka!
Dagen har redan blivit en timma och 36 minuter 
längre!

Väl mött på samkväm och årsmöte hälsar
Ninni Markow
Ordförande 
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