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Kommunalrådet har Ordet
     

Halvtid i mandatperioden! 

Kära moderatvänner! 

Hoppas ni alla haft en fin och avkopplande sommar och nu 
känner er taggade inför hösten. Det blev en annorlunda 
men bra sommar som visade på att vi som destinationsort 
levererar. Trots att alla evenemang var inställda så blev det 
en sommar fylld med folk. För en del företagare var det till 
och med den bästa resultatmässigt. Dock kämpar många 
branscher och har det tufft. Vi moderater arbetar hårt för ett 
bra företagsklimat och glädjande kom nu resultatet för 
kommunen i Svenskt Näringslivs ranking - där klättrar 
Båstads kommun hela 50 placeringar. Otroligt roligt och 
viktigt. Vi ska ligga i toppen och mycket har hänt men vi har 
en del kvar att jobba med. Företagare och företag är 
högprioriterade av oss för att kunna skapa en attraktiv 
kommun. Jag är mycket glad och stolt över det samarbete 
vi har och som inneburit bl.a. satsningar på vår infrastruktur 
och försköning. Erik Paulssons satsning på Köpmansgatan 
har betytt mycket för det projektet.  

Vi räddade kvar vår flygplats. Ingen lätt fråga men att 
lägga ned var aldrig ett alternativ för oss. Vi fick en fin 
uppslutning och även här går näringslivet in med pengar 
och blir delägare vilket är otroligt positivt utifrån att vi 
behöver deras kompetens för att utveckla flygplatsen för 
framtiden. Vi tar miljöfrågan på största allvar. Redan nästa år 
kommer vi kunna klimatkompensera våra resor vilket är 
glädjande och mycket kommer att hända framöver. 

Det rullar på med bostadsbyggande och allt fler väljer att 
bosätta sig i vår kommun vilket är bra för framtiden och vårt 
skatteunderlag. Just nu arbetar vi fram vårt budgetförslag. Vi 
höjer inte skatten, använder statsbidragen klokt för att 
förstärka, inte bygga upp nya strukturer som kommer att 

Styrelsen informerar

Ny terminen har startat


Styrelsen har redan samlats — 
med avstånd — vid två tillfällen i 
höst. Det känns bra att kunna 
träffas igen. Ett nytt val närmar sig 
med stormsteg och vi behöver på 
olika sätt nu börja rusta för det. 
Inledningsvis kommer vi därför att 
träffas på Lyckantorget på lördag 
3/10 mellan 11.00 & 13.00. Det 
primära syftet är att synas och 
finnas på plats för att kunna svara 
på eventuella frågor från våra 
kommuninvånare. 


Välkommen Du också!

______________________________

Webbakademin
Webbakademin är Moderaternas 
digitala utbildningsplattform. Här 
finns grundläggande 
utbildningar för dig som t.ex. är 
ny medlem, dig som varit med ett 
tag eller för dig som vill vara med 
och kandidera och vinna val 2022.

Passa på att dra nytta av 
utbildningen. Läs igenom och 
reflektera i ditt tempo. Titta på 
filmer och lyssna på presenta-
tioner i lugn och ro och avsluta 
med att testa av dina kunskaper. 
Webbakademin finner du på 
moderaterna.se. Klicka på 
”Intranät” och logga in med ditt 
bankID och under fliken utbildning 
finner du därefter Webbakademin.
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kosta oss mer pengar i slutändan. Vi fortsätter att 
effektivisera vår verksamhet vilket innebär att vi kommer att 
behöva göra en del neddragningar/förändringar men också 
nya satsningar. Vi satsar över hela linjen men kraftsamlar för 
att förstärka och utveckla inte minst Individ och Familj (IoF) 
samt Vård och Omsorg de kommande åren. Vi tar tag i de 
”surdegar” som legat länge — allt för att  skapa bästa 
förutsättningar för vår kommun att leverera verksamhet 
med god kvalitet.  

Just nu är vi halvtid in i mandatperioden — mycket arbete 
kvarstår och vi skall berätta om allt positivt vi gjort och 
samtidigt ta avstamp mot nästa mandatperiod. Här 
behövs du — vi börjar så sakteliga kampanja igen och alla vi 
med förtroendeuppdrag förväntas vara med i det arbetet.  

Pandemin är på intet sätt över — vi får kämpa vidare med 
restriktioner och hitta nya lösningar på problem. Detta klarar 
vi tillsammans och vi moderater kämpar på i vårt arbete 
för en trygg och ansvarsfull utveckling på alla områden. 

Med tillönskan om en fin höst och hoppas vi ses i olika 
sammanhang 

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

______________________________

Grattis på födelsedagen! 🇸🇪
Många av våra medlemmar har 
fyllt jämt i år. Vi vill därför på detta 
sätt gratulera dem alla. Grattis:


🎂  Jan Ahlström


🎂  Meta Boneryd Carlsten


🎂  Christer de la Motte


🎂  Nicole Hagström


🎂  Per Holte


🎂  Gösta Sandgren


🎂  Nils Sarbrant


🎂  Kristina Skygge


🎂  Viktor Törnqvist


🎂  Sten Wahlgren


🎂  Johan Wastensson


______________________________

Medlemsantalet ökar
Glädjande så fortsätter vårt 
medlemsantal att öka! Till er som 
är nya vill vi även på detta säga — 
varmt välkomna! 


Som alltid vill vi bli ännu fler, så 
känner Du någon, berätta gärna 
att det är enkelt att bli medlem. 
Bara att göra såhär— Swisha 100 
kronor till 123 336 007 och uppge 
namn och personnummer. Eller gå 
in på hemsidan och klicka på 
länken — ”Bli medlem”


_____________________________

Gamla profilkläder
Vi vill samla in profilkläder/artiklar 
med gamla Ⓜ -logotyper. Så har 
du något liggande, kontakta då 
gärna vår materialansvarige 
Jonatan Kruuse på mail, så 
hjälper han till.


jonatan.kruuse@gmail.com 


______________________________

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.


Det är tidig Brittsommar i år! Så — ett tips 😎 — passa 
på att vara ute på vårt vackra Bjäre och lapa D-vitamin 
och samla energi inför stundande höst och vinter. 


Ninni Markow

Föreningens ordförande
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