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Moderaterna
Bjäre Båstad

Kort information från BBM — i kommun och styrelse

Styrelsen informerar

Kommunalrådet har Ordet

Nytt verksamhetsår

En intensiv månad med goda resultat

Årsmöte har ägt rum i Förslövs
Bygdegård där ett tjugotal medlemmar
samlats. Mötet föregicks av en
gemensam kvällsbuffé. Trevligt! Sten
Wahlgren valdes att leda årsmötet, som
därefter avlöpte enligt protokoll utan att
några övriga frågor lyftes. Ledamöter
från avgående styrelse avtackades och
ny styrelse och övriga funktionärer
valdes.

Nya styrelsen
Ordförande — Ninni Markow (omval)
Vice ordf. — Gösta Sandgren (nyval)
Ledamöter —
Lena Kello (omval)
Ann Elofson (omval)
Johan Wastensson (omval)
Jonatan Kruuse (omval)
Rustan Svensson (nyval)
Kerstin Gustafson (MQ-ordf)
Gruppledare
Johan Olsson Swanstein
Styrelsen har haft två möten där vi
konstituerat oss och fastställt
verksamhetsplan för året. Vi har även
beslutat att till styrelsen adjungera
representant för Moderata Seniorer
Bjäre Båstad — Mona Källbäck.
Det är målet — Valvinst -22 vi nu har
siktet inställt på och som vi på olika sätt
vill arbeta mot. Det vill vi göra som ett
stöd för vår KSO Johan Olsson
Swanstein, tillsammans med våra
förtroendevalda—ansvariga för
nämnder och styrelser, med våra
nätverk — MQ och Moderata Seniorer
och gärna tillsammans med fler av er
övriga medlemmar.

Kära moderatvänner!
Februarimånad blev väldigt intensiv med resultatet — många bra
beslut och satsningar.
En rolig nyhet är att vi efter många och långa diskussioner med
vårt näringsliv, våra medborgare och vårt renhållningsbolag
NSR, nu glädjande får igång ett pilotprojekt som innebär något
nytt. Vi kommer att erbjuda en återvinningstjänst, som är i takt
med tiden, istället för en klassisk återvinningscentral. Under
innevarande år 2020 kommer därför flera olika möjligheter, att
både kunna lämna och att få sitt hushållsavfall hämtat av NSR,
att testas bl.a. med utökad hämtning vid tomtgräns.
Den allra största utmaningen enligt våra medborgare är att bli av
med sitt trädgårdsavfall. Svårigheten har till stor del berott på att
man inte valt att ha trädgårdskärl. Nu har fler och fler valt till
denna tjänst och parallellt med detta utökar NSR både antalet
hämtningstillfällen och platser där man gemensamt kan slänga
sitt trädgårdsavfall. Till sommaren får vi en första rapport om
detta spännande pilotprojekt och efter årets slut ska vi utvärdera
och ta ställning till hur vi väljer att göra framåt. Kanske blir en
stor återvinnings-station istället flera mindre, spridda över
kommunen och med helt annat utseende än idag?
En annan rolig nyhet är att vi nu, tillsammans med Polisen, har
skrivit på vår samverkansöverenskommelse och nya
medborgarlöften för perioden. Det innebär bl.a. att vi startar vår
första strategiska samverkansgrupp i kommunen med bl.a.
samtliga våra verksamheter, Båstad-hem, Polisen m.fl. Allt för att
skaffa oss en helhetsbild, korrekt statistik och att snabbt kunna
agera. Antalet trafikkontroller kommer att öka och vi får ett mobilt
poliskontor till Båstad som kommer att vara ute i alla våra tätorter
för att ge service och möjlighet till dialog. Glädjande kan vi
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MUF
Vi vill också att det ska finnas en aktiv
MUF-förening i Bjäre Båstad och har
därför valt Jonatan Kruuse att ansvara
för att, tillsammans med våra MUFmedlemmar, försöka få detta till stånd.

Enkät
Vi vill väldig gärna veta vad vi kan
göra för dig som medlem, veta hur du
ser på föreningen, vilken typ av frågor,
aktiviteter, information etc, som du
önskar ta del av och om du har
intresse av att bidra med mer än ditt
medlemskap — med t.ex. din
kompetens eller kunskap i något
ämne. Vi kommer därför att skicka ut
en enkät, som det skulle vara väldigt
värdefullt för oss om du vill svara på.

Demokratidagarna
Den 6-8 mars i Förslövs Bygdegård.
Detta är ett samarbete mellan Båstads
kommun, alla partier i KF och bygdegården i Förslöv. Syftet är att skapa
en mötesplats för dialog som lyfter
fram demokratin som värdegrund,
styrelseskick och arbetssätt.
Det bjuds på konstutställning med
verk av satirtecknare. Representanter
för samtliga partier i KF finns på plats
och det bjuds på kaffe och kaka. BBM
representeras av alla våra
förtroendevalda.

MQ — Bjäre Båstad

MQ — Bjäre Båstad

konstatera att inbrotten i kommunen stadigt går ner och vi ser en
halvering från 2018 till 2019. Jag har sagt det förut och jag säger
det igen — i vår kommun skall enbart brottslingar ha
anledning att vara oroliga!
Under förra året försvann helgtrafiken från Torekov. Många
medborgare har reagerat starkt på detta. Vi har därför agerat och
glädjande är att jag fick möjligheten att tillsammans med
Regionen diskutera igenom frågan och göra överväganden
utifrån det alldeles nyss fattade trafikförsörjnings-programmet.
Resultat — Torekov får tillbaka helgtrafiken, vilket är otroligt
bra! Nu är det därför viktigt att vi använder både den och våra
andra linjer för att inte bara få behålla utan även kunna utöka
utbudet ytterligare. Min uppmaning därför — res gärna kollektivt
när ni har möjlighet.
Riktigt roligt är att vi nu, från och med i år kan flagga lokalt den
17:e maj. Då får Båstads kommun sin första kommunala
flaggdag. Den tillfaller den framlidna operasångerskan och
Bjärebon Birgit Nilsson. Birgit var en fantastisk ambassadör för
Bjäre och Sverige. Hennes musik och gärning spelar stor roll än
idag, inte minst för oss lokalt. Här vårdas hennes minne — på
Birgit Nilssons museum, på musikfesten och glädjande är att
Birgits musikpris nu delas ut här hos oss istället för i Malmö.
Jag önskar er en fin start på våren och så ses och hörs vi
framöver i olika sammanhang.
Johan Olsson Swanstein
Kommunstyrelsens ordförande

Politisk information

MQ kommer att ha sitt första möte för
året den 2 april
Ämne: kvinnor i arbetslivet, som
anställd, företagare etc.
Inbjudan med all information kommer
att sändas ut.

Moderata Seniorer
Den 16 april har Bjäre Båstad
Moderata Seniorer en lunchsammankomst på Pensionat Enehall
i Båstad.
Inbjudan med all information kommer
att sändas ut.

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

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.

Dagen har nu blivit 3 timmar och 47 minuter längre!
Väl mött i vårsolen hälsar
Ninni Markow
Ordförande

