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Moderaterna
Bjäre
Båstad

Kort information från BBM — i kommun och styrelse

Styrelsen informera

Kommunalrådet har Ordet

Nytt verksamhetså

En kort månad med goda resulta

Årsmöte har ägt rum, i år digitalt via
Teams och glädjande deltog drygt trettio
medlemmar. Ninni Markow — avgående
ordförande, inledde med att tacka
styrelsekollegor för det gångna året
men framförallt tackades vår gruppledare Johan Olsson Swanstein för
hans stora engagemang och goda
ledarskap. Darko Simic, ombudsman på
Skåneförbundet, valdes därefter att leda
årsmötet, som avlöpte väldigt smidigt.
Som en övrig fråga informerade Christer
de la Motte om nomineringskommitténs
arbete, att man jobbar utifrån mottot
”förnyelse och erfarenhet”, att intervjuer
nu skett med samtliga hittills anmälda
kandidater och att man ser väldigt
positivt på resultatet.
Gösta Sandgren — nyvald ordförande,
avtackade den avgående styrelsen och
därefter talade Johan Olsson Swanstein
lite kort innan han presenterade
kvällens talare —moderaternas politiske
sekreterare — Gunnar Strömmer som
talade på ett lättsamt och trevligt sätt,
på temat ”Med sikte mot valseger”

Ordförande — Gösta Sandgren (nyval
Vice ordf. — Ninni Markow (nyval
(Gösta och Ninni har bytt roller

Ledamöter
Lena Kello (omval
Teresa Westerberg (nyval
Charlotte Wachtmeister (nyval
Irene Wikström (nyval) (MK
Alfred Thronée (MUF
Gruppledar
Johan Olsson Swanstei
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På årsmötet valdes Lena Kello att vara
kassör och Teresa Westerberg att vara

e


Tiden går fort och helt plötsligt lämnar vi februari bakom oss och
går in i mars månad. Detta året ck vi verkligen vinter och många
av oss har njutit av snö och utomhusaktiviteter. Nu längtar vi
dock efter vår och såklart att kunna umgås så som vi brukar.
Tyvärr ser det ut som att vi kommer att behöva leva ett bra tag till
med restriktioner och oro för att bli sjuka. Smittspridning och
dessutom mutationer av viruset fortsätter och gäcka oss. Därför
är det verkligen viktigt att vi alla hjälps åt att minimera våra
kontakter och fortsätter att hålla avstånd tills vi alla är
vaccinerade
Vad gäller vaccinationer är det Region Skåne som ansvarar för
dessa för våra kommuninvånare. Hur fort det går styrs av hur
stor andel vaccin som nns tillgänglig. Enligt statistiken ligger
Båstads kommun just nu över snittet i Skåne gällande den första
dosen men under snittet gällande antalet färdig-vaccinerade och
det beror på att det varit brist på vaccin på nationell nivå orsakad
av att läkemedelsbolagen inte kunnat leverera. Region Skåne
har fått 300 000 doser färre än utlovat för februari och kan alltså
inte påverka tillgången
Gällande vaccinationsläget så uppdaterar Region Skåne
regelbundet sin webbplats (klicka på länken här) och där framgår
hur det ser ut i respektive kommun.

Nya styrelse

 


Kära moderatvänner!

Gällande att bli kontaktad för vaccination så har meddelats
att du som är född 1956 eller tidigare kommer få brev från
Region Skåne till din folk-bokföringsadress med information om
hur du bokar tid. Du som är äldst får brevet först och boka kan du
göra först när du fått detta. Eftersom det som sagt är Regionen
som har ansvaret för vaccinationerna är det bra att hålla sig
uppdaterad via 1177 (klicka på länken här)
Har du frågor kring vaccination och prioriteringar kan du kontakta
Region Skåne eller din vårdcentral.

sekreterare i styrelsen. Övriga
ansvarsposter kommer styrelsen att
konstituera på kommande styrelsemöte.
Valvinst -22 är fokus för styrelsens
arbete under året och det ska vi på
olika sätt ska arbeta mot sa Gösta
Sandgren. Det vill vi göra, tillsammans
med våra förtroendevalda—ansvariga
för nämnder och styrelser, med våra
nätverk och gärna tillsammans med
era av er övriga medlemmar.

Nomineringskommitte
Trots det hittills goda resultatet, för att
vi hoppas och tror att valet kommer att
gå bra och att många stolar därför
behöver fyllas av moderater, så
önskar kommittén att ytterligare
personer anmäler intresse av att ställa
upp. Så, har Du intresse av att vara
med och bidra när vi vinner valet 😉
men ännu inte anmält dig, så kan Du
göra det här

MU
Efter era års vakans, så har
glädjande en MUF-representant åter
valts in i styrelsen — Alfred Thronée.
Alfred har som ambition att åter få liv i
en MUF-förening i Bjäre Båstad och
jag tänker att övriga styrelsemedlemmar gärna stödjer honom i
detta. Välkommen Alfred
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Vi fortsätter att bli er medborgare i kommunen — vi ökade i
fjol med 285 nya invånare — en ökning med 1,9 procent. Riktigt
kul att allt er väljer att bo här hos oss. Det välkomnar vi. Och för
att klara av de utmaningar som följer på att vi växer krävs det att
vi är strategiska i våra såväl kort- som långsiktiga beslut
Kommunens ekonomi ser god ut. Resultatet för 2020 blev
cirka 52 Mkr, 35 Mkr bättre än det budgeterade på 17 Mkr. Ett
överskott vi kommer använda för att nansiera nödvändiga
investeringar och därmed minska låne nansieringen och
riskutsattheten. Överskottet beror på era olika saker. Dels på ett
positivt nansnetto, tack vare ökade generella statsbidrag,
privata investeringsbidrag och försäljning av tomter, men kanske
mest tack vare kostnadsmedvetna verksamheter. Vi ser till att ha
ordning och reda och stabil ekonomi eftersom det är en förutsättning för att kommunen ska kunna säkerställa en välfärd med
hög kvalitet och fungerande infrastruktur. Vi ser god ekonomisk
hushållning som grundläggande och har den därför alltid i fokus.
I en god ekonomisk hushållning nns även en buffert som
kommunen behöver ha för ev. oförutsedda utgifter och
osäkerheter i framtiden.
Vi hade ett trevligt årsmöte där vår partisekreterare, Gunnar
Strömmer deltog och berättade om hur vårt parti verkligen ska
vara ett Samlingsparti som vårt partinamn i sin helhet lyder —
Moderata Samlingspartiet. Att vara ett samlingsparti innebär att
ansvar för både historia och framtid, att vi är många som kan
samlas, ha högt i tak och mejsla fram en politik som på allvar
förändrar livet för människor.
Jag vill tacka vår tidigare ordförande Ninni Markow för ett mycket
gott arbete och önska vår nye ordförande Gösta Sandgren
välkommen i rollen. Jag ser till min stora glädje att vi ökar i
antalet nya medlemmar och vill hälsa er varmt välkomna till
oss. Vi behövs alla för ett fortsatt starkt parti och valvinst 2022
Jag önskar er en n start på våren och så ses och hörs vi
framöver i olika sammanhang

M-Kvinnorn

MQ — Bjäre Båstad

Den moderatkvinnoförening, som
funnits i Bjäre Båstad var en av de
sista i landet och är upplöst p.g.a. för
få medlemmar. M-kvinnorna verkar nu
istället som ett nätverk till BBM där en
av ledamöterna — Irene Wikström av årsmötet valdes som representant

Johan Olsson Swanstei
Kommunstyrelsens ordförand

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

Moderata Seniore
Även moderata seniorer ingår som ett
nätverk till BBM och Mona Källbäck är
den som representerar dessa.

BBM på webb, mail och
facebook
https://bjarebastad.moderatweb.se
bjarebastad@moderaterna.se
bjarebastadmoderaterna

http://www.bastad.se/kommunoch-politik/politik/anslagstavla/
Ja, vi har nu lagt ett annorlunda verksamhetsår bakom oss och ser med
tillförsikt fram emot ett nytt år där vi successivt ska ges möjlighet att åter
trä as ”på riktigt” ute i samhället och där bedriva vår verksamhet på det
sätt vi önskar. Väl mött och njut vårsolen!
Ninni Markow
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Vice ordförande
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