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Kommunalrådet har Ordet
     

En intensiv månad med goda resultat
Kära moderatvänner!

Vi går mot ljusare tider. Sakta men säkert värmer solen 
upp vår del av världen och kvällarna blir längre. Våren är 
en fantastisk tid. Även för vårt parti ser det ljust ut. Vi 
levererar konkreta svar på samhällsutmaningar som kräver 
handling. Vi behöver en ny regering i Stockholm. Tyvärr 
dras mängder av viktiga frågor i långbänk och inte minst vi 
här i Skåne behöver få en ny politik för infrastruktur, 
samarbete med våra grannländer, åtgärder för vår 
elförsörjning m.m.

Även för vår kommun ser det ljust ut. Många spännande 
utvecklingsprojekt och byggnation är på gång. Vi 
arbetar på för att säkerställa att kommande sommarsäsong 
ska bli så bra som möjligt och genomföras så säkert som 
möjligt ur smittspridningssynpunkt. 
Tyvärr ser det ut som att restriktionerna blir kvar över en 
längre period. Även tilldelningen av doser med vaccin 
behöver ökas för att vi ska kunna komma i fas med den 
tidigare lagda planen. Det är Regionen som ansvarar för 
vaccinationerna. Tyvärr har det på sociala forum spridits 
lögner kring vaccineringen i vår kommun. Det är enbart 
trams men i längden blir det samhällsfarligt. Vi har därför 
informerat ansvariga statliga myndigheter om det vi fått till 
oss och håller dem löpande underrättade. Även Polisen är 
underrättad.

Vi fortsätter att ta ansvar för vår ekonomi — vi behöver 
ha ordning och reda i våra finanser och insatser som görs 
just nu är att minska vår skuldsättning och därmed minska 
vår sårbarhet. Vi är en populär kommun att bosätta sig i 
och antalet invånare ökar och därmed våra skatte-
inkomster.   Detta kommer möjliggöra satsningar åren 
framöver men också planering för framtiden.

Styrelsen informerar

Ur kris föds möjligheter!
I påskbrevet för ett år sedan, då 
pandemin just brutit ut, skrev jag 
hoppfullt att — ur kris föds 
möjligheter. Och även om det för 
många varit tungt så tycker jag att vi, 
sett i retrospekt, kan konstatera att  
”nöden är just uppfinningarnas moder”. 
Vi har tvingats stanna upp, reflektera 
över tillvaron, orientera oss i den nya 
verkligheten och välja nya vägar framåt. 
Vi har fått förhålla oss till rådande 
begränsningar och hitta nya lösningar.  
Glädjande kan vi också konstatera att 
många ställt sig frågan hur vi, var och 
en, kan hjälpas åt och tillsammans 
skapa något bra och många goda 
initiativ har tagits.

Jag upprepar mig nu och kommer 
sannolikt att göra det igen för — viktigt 
att komma ihåg — tycker jag — är att 
vi alla här på Bjäre kan känna oss så 
priviligierade över att ha tillgång till allt 
det vackra och fantastiska som vår 
halvö erbjuder och över friheten — trots 
restriktioner — att fullt ut kunna ta del 
av vår fantastiska natur.  

Styrelsearbetet
Nya styrelsen har haft sitt första möte 
via Teams och med valvinst 2022 i 
fokus fördes diskussioner om bl.a. 
valplattform och prioriteringar.

Sverigemötet 2021

Förra helgen avhölls Sverigemötet. Ett 
digitalt möte för moderater i hela landet. 
Mötet var välbesökt, väldigt väl 
arrangerat med många inspirerande 
seminarier och entusiasmerande 
medarbetare. I Ulf Kristersson tal 
betonade han att Moderaterna är 
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Nu i april har jag förmånen att kunna nyinviga Förslövs 
skola som står klar efter renovering och tillbyggnad. Även 
första spadtaget kommer att tas för vår nya skola i Västra 
Karup som kommer att få namnet ”Bjäre skola”. Viktiga 
satsningar för våra barn och ungdomar som är framtiden 
här på Bjäre.

Jag önskar er alla en riktigt Glad Påsk!

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

samlingspartiet i svensk politik – med 
kraft att leda Sverige. Moderaterna vill 
bilda nästa regering för att genomföra 
politiska reformer som vi verkligen tror 
på. Du kan läsa talet genom att klicka  
här.

Nomineringskommitten
Vi vill här upprepa vår uppmaning. 
Eftersom vi hoppas och tror att valet 
2022 kommer att gå bra och att 
många stolar därför behöver fyllas av 
moderater, så önskar kommittén, trots 
ett redan gott resultat, 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 .

MUF
På senaste styrelsemötet påtog sig 
Alfred Thronée att undersöka 
möjligheten att sätta samman en 
MUF-styrelse för att åter få igång en 
MUF-förening Bjäre-Båstad. 

M-kvinnorna
På länken här under kan du läsa 
senaste nytt från M-kvinnorna.

Moderata Seniorer
Moderata seniorer i Helsingborg har 
en aktiv förening. Du kan läsa på 
deras FB-sida om deras aktiviteter.

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.

MQ — Bjäre Båstad

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

Glad Påsk 🐣 

Ninni Markow

Föreningens vice ordförande
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