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NOVEMBE
Kort information från BBM — i kommun och styrelse

Styrelsen informera

Kommunalrådet har Ordet
Ett annorlunda år går mot sitt slut!

Hösten som gick …….

Kära moderatvänner!

……… vad hände?

Tänk att precis nu för ett år sedan var det knappt någon
som kände till Covid-19. Nu har vi snart ägnat ett intensivt
år åt att hantera denna världspandemi. Just nu är läget
allvarligt och sjukvården hårt belastad. För vår del
fortsätter restriktionerna och vi fortsätter att ställa om för
att klara av att minska smittspridningen.

Ja, hösten kom och gick och blev,
som vi alla upplevt, inte som
vanligt och inte som vi hoppats.
Den krävde något annat av oss.
Krävde att vi fortsatt anpassade
oss efter rådande läge och tänkte
nytt. Istället för fysiska möten har
vi trä ats vid digitala sammankomster. Annorlunda men e ektivt
och bra. Och som med allting —
övning ger färdighet.

Jag hoppas att vi alla kan ra jul med våra nära och kära
trots restriktioner. Det blir annorlunda men förhoppningsvis
bra ändå.
I kommunen arbetar vi på med högt tempo.
Vår ekonomiska situation är under kontroll med ett
överskott som möjliggör för oss att kunna göra en del
satsningar för att minska trycket på budgeten 2021.
Kommunfullmäktige fattade beslut utifrån vårt budgetförslag där vi ck stöd av oppositionen.
Skatteprognosen ser bra ut för oss men vi har
utmaningar för kommande år vilket innebär att vi måste
arbeta bort de strukturella underskotten i verksamheterna
och arbeta med fortsatta e ektiviseringar. Mycket är på
gång och det känns betryggande. Positiva signaler från
våra nämndsordförande i arbetet och det är viktigt för att
kunna lyckas på helheten.
Vi har nu ett förslag som skall upp för beslut kring
samordnad fastighetsförvaltning. Förslaget går ut på att
tillsammans med Båstadhem skapa ett gemensamt ägt
bolag för fastighetsförvaltning samt införa en koncernstruktur för att samla våra bolag till en helhet. Detta för att
inför kommande år skapa bra förutsättningar för vår
kommun när det gäller fastighetsförvaltning.

Valet 2022 närmar sig med
stormsteg och förberedelserna
har startat. Vi har därför, i
samband med dem, deltagit på
några konferenser anordnade av
både partiet och förbundet. Bl. a.
deltog vi på Idékonferensen som
partiet anordnade. Gå gärna in
och läs om den— länk nner du
här: https://moderaterna.se/frihetoch-ansvar-forslag-till-nyttideprogram
_____________________________

Alla fysiska partimöten
fortsatt inställd
För att hejda Covid19-spridningen
har vi bestämt att även fortsatt
ställa in alla fysiska partimöten.

Vi fortsätter vårt framgångsrika arbete med att samverka
med vårt närings- och föreningsliv. Lejontrappan som
under många år fått förfalla ser det nu ut som att vi
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Då det gäller avstämningsmötet
före KS, har vi testat att skicka ut
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information via mail, men det
upplevdes ”trubbigt”. Vi kommer
därför att försöka avhålla mötet
den 7/12 digitalt. I nuläget vet vi
inte via vilken kanal men när vi vet
kommer länk för deltagande att
skickas ut.

tillsammans med föreningen Lejongapstrappan kan
restaurera och bevara för framtiden. I Grevie gör vi nu en
uppsnyggning kring torget och plockar bort det gamla
konstverket samt möjliggör för ett nytt konstverk uppe
vid Banvallen. Efterlängtat och kul att kunna göra denna
satsning för Grevie.

_____________________________

Vi har fattat beslut om en ny näringslivsstrategi och
arbetet för vår näringslivslots fungerar riktigt bra. Vi tar
även beslut om en ny besöksnärings- och evenemangsstrategi. Dessa beslut är viktiga i arbetet för att skapa ett
bättre företags-och besöksklimat i kommunen. Båstads
kommun är nominerad till årets nyföretagarkommunSverige — jätteroligt! Och vår kommun behöver er nya
och växande företag och det är viktigt att vi här kan stödja
för framtiden.

Årsmöte 202
Årsmötet är inplanerat till den 18
februari. Mest sannolikt är att
detta kommer att avhållas
digitalt. Partiet håller på att ta
fram en plattform som möjliggör
detta. Vi återkommer när vi har
mer info så — skriv in datumet
reden nu — 18 februari 2021.

Jag önskar er en n inledning på december och så hörs
vi lite längre fram.

_____________________________

Val 202

Johan Olsson Swanstein

Vi behöver engagerade kandidater
till kommande val. Nomineringskommittén önskar därför att alla
hjälps åt att komma med förslag
på lämpliga kandidater. Du kan
antingen anmäla eget intresse
eller rekommendera någon annan
du tycker skulle passa som
representant för vårt parti.

Kommunstyrelsens ordförande

Politisk information

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

Enkät för intresseanmälan/
nominering gick ut via mail den
27/11. Har du inte fått enkäten,
så är vi tacksamma om du hör av
dig.

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

Kommittén arbetar efter ledorden
förnyelse och erfarenhet.

BBM på webb, mail och faceboo
https://bjarebastad.moderatweb.se

Christer de la Motte
sammankallande

bjarebastad@moderaterna.se
bjarebastadmoderaterna

____________________________

Dina kontaktuppgifte

Hoppas att alla nner bra sätt att ta tillvara adventstiden
och lucia randet.

För att de skall vara korrekta, så
uppmanar vi alla att gå in på
”mina sidor” på Moderaternas
hemsida moderaterna.se för att
kontrollera och kanske uppdatera
dina kontaktuppgifter. Du loggar
in med mobilt bank-id. Behöver
du hjälp, så hör av dig via vår mail
bjarebastad@moderaterna.se så
hjälper vi dig gärna.

Och kom ihåg — om snart tre veckor börjar dagarna bli
längre och ljuset återvända. Hoppas att ljuset för med
sig även en ljus och frisk framtid för oss alla, våra nära
och kära.
Ninni Markow
Föreningens ordförande
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