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Kort information från BBM — i kommun och styrelse

Styrelsen informerar

Vi hann starta upp!
Innan coronarestriktionerna åter
stramades åt har styrelsen hunnit
träﬀas tre gånger. Vad som också
hunnits med är att kampanja
genom att dela ut vårt lokala
material ”Detta är BBM 2020”. Vi
har dels ”lappat lådor” i våra olika
kommundelar och dels stått på
Lyckantorget med syfte att synas
och finnas på plats för att kunna
svara på eventuella frågor från
våra kommuninvånare. På torget
var det åtta stycken som ställde
upp — stort tack till er! Det fördes
flera intressanta samtal med
engagerade och trevliga kommuninvånare och vi lyckades även
värva nya medlemmar, som ju är
det yttersta syftet med våra
aktiviteter.
Vi har planerat för en ny kampanj
på Lyckantorget lördag 28/11
mellan 11.00 & 13.00. Men vi
avvaktar Covidutvecklingen och
återkommer därför om detta.
______________________________

Alla fysiska partimöten
inställda
För att hejda den ökade Covid19spridningen har vi bestämt att åter
ställa in alla fysiska partimöten. I
första hand gäller detta t.o.m. den
27 november men kan komma att
förlängas. Vi återkommer om vilka

Moderaterna
Bjäre Båstad

Kommunalrådet har Ordet
Halvtid i mandatperioden!
Kära moderatvänner!
I skrivande stund hoppas jag att ni precis som jag njuter
av lite helgledighet och minns era nära och kära som inte
längre finns bland oss. Det är viktigt, inte minst i tider som
dessa att prioritera det som är viktigt för oss — våra
nära och kära.
Tyvärr släpper inte covid-19 greppet om oss — snarare
tvärtom. Just nu ökar smittan och i Skåne införs nu
hårdare restriktioner så även i vår kommun. Vi kommer
att stänga ned en del verksamheter och skärpa rutinerna
där vi ser att det behövs. Våra möten kommer att beröras.
Vi kan inte den närmaste månaden träffas fysiskt så som vi
alla önskar. Vi följer utvecklingen mycket noggrant och
fattar kontinuerligt beslut utifrån rådande läge.
Återigen ber jag om er förståelse och samtidigt att ni
tar ansvar så att vi så snabbt det bara går minimerar
smittspridningen och därmed börjar kunna se slutet på
denna förfärliga pandemi.
Politiskt fortsätter vi framgångsrikt arbetet med vår
kommun. Vi får ett bokslut detta året som är mycket
positivt och med hjälp av det kan vi göra en del
avskrivningar och satsningar som vi annars inte kunnat
göra eller som belastat 2021 på ett negativt sätt — det
känns bra! Vi har lagt vårt budgetförslag som är stabilt
och innehåller ömsom satsningar och ömsom
effektiviseringar. Vi fortsätter arbetet med att få ner de
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alternativa lösningar vi väljer för
våra möten.
______________________________

Remissvar inlämnat
Förslag på förändringar för Båstad
kommuns politiska organisation
— för en stärkt demokrati, har
framtagits i dialog mellan KF:s
gruppledare, kommunstyrelsens
ordförande, kommunfullmäktiges
ordförande och Båstad kommuns
kanslichef. Förslagen har mynnat
i en remiss, vilken samtliga
kommunens partier har fått
möjlighet att yttra sig kring.
Vi har därför givit möjlighet för
samtliga våra M-förtroendevalda
att inkomma med synpunkter på
de föreslagna förändringarna.
Några valde att engagera sig och
ta sig tid för detta vilket vi är
tacksamma för. De inkomna synpunkterna har sammanställts och
vi har därefter skrivit och sänt in
ett remissvar.
Vi ser det som positivt att man
ser över den politiska
organisationen, uppdaterar den
utifrån dagens läge och förutsättningar och har blicken riktad
framåt. Detta möjliggör att följa
med i framtida förändring för en
hållbar utveckling och ska bli
väldigt spännande att följa.
_____________________________

Vill Du ha din egen M-jacka?
Moderaterna har tagit fram
profilmaterial med nya Ⓜ logotypen. BBM har beställt
profilkläder för att kunna tillhandahålla tillfälligt vid deltagande i
kampanj. Men önskar Du köpa
t.ex en egen jacka meddela via
vår mail senast 15 nov. så
beställer vi. Jackorna finns i både
dam- och herrmodell, är ”normalstora” och kostar 337 kronor.
Profilmaterialet kan Du se på M:s
intranät — https://
dice.masterdesign.se/
rn8jbwsqdbm/
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strukturella budgetunderskott som verksamheterna tyvärr
under många år dragits med. Vi höjer inte skatten vilket
vi är glada över att inte behöva göra.
Kommunen ska både effektiviseras och digitaliseras
för att möta framtiden! Planprogram för fortsatt
utbyggnad fortsätter och arbetet med att få ordning på
vattensituationen i och med anslutningen till Sydvatten
har högsta prioritet.
Ta hand om er själva och varandra så ses och hörs vi
framgent i arbetet med vår fina kommun.

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
bjarebastad@moderaterna.se
bjarebastadmoderaterna

Inte heller värmen släpper greppet om oss så passa på
att vara ute och ta tillvara allt det vackra naturen här på
vårt vackra Bjäre har att bjuda. 🍁 🍁
Och tänk på 📌 — om vi tillsammans hjälps åt att
hantera och respektera våra och allas Rättigheter,
Skyldigheter och Möjligheter så skapar vi de bästa
förutsättningar för oss alla att hejda och förhoppningsvis
bekämpa den förfärliga pandemi, som lägrar sig över
världen.
Ninni Markow
Föreningens ordförande

