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GLAD SOMMAR
Kort information från BBM — i kommun och styrelse

Styrelsen informerar

Terminen är slut
Det har, som vi sagt så många
gånger nu, i alla avseenden, varit
en annorlunda vår. För styrelsens
del har den inneburit möten på
distans och planering för framtiden
och för föreningen i stort — inga
sammankomster eller gemensamma aktiviteter så som vi
planerat. Tråkigt men
förhoppningsvis — om vi fortsätter
att hålla i och ut, är rädda om oss
själva och varandra, att hösten
öppnar upp för möjlighet till något
som liknar det vi är vana att kalla
det normala.
______________________________

Nya medlemmar
Det är glädjande att kunna
konstatera att vi fått flera nya
medlemmar under våren. Och vi
passar på att även här, än en
gång, hälsa er hjärtligt välkomna.
Det är vi tillsammans som är BBM
och Du som medlem gör alltid
skillnad. Var och en väljer själv
hur mycket man vill engagera sig.
Oavsett om man väljer att vara
aktiv eller stödmedlem, så är ett
medlemskap viktigt för oss. Och vi
önskar bli fler medlemmar för — ju
fler vi är desto mer kan vi påverka.
En önskescenario vore om var
och en av oss BBM-medlemmar
ville rekrytera en ny medlem. På
så sätt skulle vi tillsammans

Moderaterna
Bjäre Båstad

Kommunalrådet har Ordet
Så kom sommaren!
Kära moderatvänner!
Så kom sommaren — efterlängtad och nödvändig!
Vi har sedan i mars i år levt i en orolig och märklig
tid. Alla har vi berörts av den pandemi som plötsligt
en dag klev in i rummet — helt utan förvarning. Allt
ställdes plötsligt på sin spets och vi fick ställa in och
om på löpande band. Det som tidigare var normalt
umgänge ersattes med social distansering. Alla
nyhetssändningar, presskonferenser, artiklar, TVinslag m.m. handlade plötsligt om Corona. Många
gånger infann sig känslan av att ingen visste något,
ingen kunde svara på något! Trots detta gjorde vi en
helomvändning i kommunen och — som vi har
jobbat för att skapa lugn och fortsätta med vårt
grunduppdrag. Det har varit och är fortsatt en tuff
tid.
Vi har nu tagit beslut om en investeringsbudget för
2021 och med flerårsplaner till 2025. Vi fortsätter
med att ta ansvar och prioritera de nödvändiga
satsningarna för framtiden. Vi har hittills varit
investeringstunga på det som brukar kallas
"välfärdens kärna" dvs vård, skola och omsorg men
nu kommer stora satsningar på VA-sidan. Vi kommer
under åren framåt att behöva lägga upp till ca 250
miljoner kronor inom detta område. Nödvändigt och
bra men tufft.

Bjäre Båstad Moderata Förening — BBM
hjälpas åt att öka möjligheterna för
M att även fortsättningsvis få styra
Bjäre mot en trygg och ansvarsfull
utveckling.
Enkelt att bli medlem — Swisha
100 kronor till 123 336 007 och
uppge personnummer. Eller gå in
på hemsidan och klicka på länken
— ”Bli medlem”
______________________________

Rekrytering- nomineringskommitté
Christer de la Motte har tackat ja
till att leda den kommitté, som ska
rekrytera och nominera kandidater
att representera M i kommande
val 2022. Christer har därefter
tillfrågat tre personer, som
styrelsen godkänt, att tillsammans
med honom utföra arbetet —
Mona Källbäck, Lars Elofson och
Ninni Markow.
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Jag önskar alla medlemmar, förtroendevalda och
sympatisörer att ni i sommar får en välförtjänt vila
och återkoppling som gör att när vi är tillbaka efter
sommar och ledighet kan ta nya friska tag för vår
kommun och våra idéer. Vi vet inte hur länge vi
kommer att befinna oss i denna situation och mycket
kommer, när det väl är över, inte att vara sig likt. Vi får
tro och hoppas på, det som vi sett så mycket av —
hjälpsamheten och kreativiteten, att den består. Då
har något gott kommit ur allt detta!
Ha en härlig sommar och ta hand om varandra
hälsar
Johan Olsson Swanstein
Kommunstyrelsens ordförande

Politisk information

Kommittén kommer att starta sitt
arbete i höst.

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

______________________________

— Bjäre Båstad
En annan glädjande nyhet
är att MUF-Bjäre Båstad nu åter
aktiverats. Det innebär att de
MUF-medlemmar, som varit
hänvisade till Åstorp nu åter kan
samlas på ”hemmaplan”. Vi
hoppas på bra uppslutning och
stort engagemang samt önskar
MUF stort lycka till.

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

BBM på webb, mail och facebook
https://bjarebastad.moderatweb.se
bjarebastadmoderat@gmail.com
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.

Var rädd om dig själv och andra. Njut av vårt vackra
Bjäre och — till alla Bjäre-Båstad-Moderater önskas

Glad Sommar🌞

Ninni Markow
Föreningens ordförande

