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APRIL
Kort information från BBM — i kommun och styrelse

Styrelsen informera

Kommunalrådet har Orde
Mycket är positivt!

Hänt sedan sis

Kära moderatvänner!

Ny utbildningsansvari
Vi kan glädjande konstatera att
Magnus Sjeldrup tackat ja till
uppdraget som utbildningsansvarig
för BBM och har därför valt att
adjungera honom till styrelsen.

Hoppas ni haft en n Valborgshelg och njutit av vårsolen.
Arbetet mot Corona-viruset fortsätter. Smittspridningen
ligger kvar på en stabil nivå och våra verksamheter
fortsätter att klara av sitt uppdrag. Glädjande är att vår
vård- och omsorgsförvaltning klarat vaccineringen för de
grupper vi haft ansvaret för — mycket bra. Nu ser vi också
att allt er ”70-plussare” fått sina efterlängtade vaccindoser och hoppas att vaccinationerna kan rulla på så att vi
till hösten kan vara helt ikapp även för övriga grupper.

Vi hälsar Magnus varmt välkomme
Har Du idéer eller önskemål om
utbildningsinsatser Du tycker vi skall
satsa på, skicka då gärna dessa till
Magnus på —
bjarebastad@moderaterna.se

Formatering av nytt tea

Restriktionerna kommer, som det ser ut nu, att ligga kvar
och vi förbereder oss för ytterligare en sommar med
inskränkningar. Förhoppningsvis får vi en n sommar så
att mycket av aktiviteterna kan ske utomhus. Oavsett så
förbereder sig vår kommun för att hantera
sommaraktiviteter och ta omhand besökare på ett
coronasäkert sätt.

Styrelsen håller på att forma ett nytt
team, som skall arbeta med
planeringen av valrörelsen. Vi
återkommer med mer info om detta
längre fram

Förbundsstämma
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Arbetslösheten har ökat under året. Även om vi i Båstad
har lägre nivåer så är arbetsmarknadspolitiken viktig.
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Vi vill åter igen upprepa vår uppmaning. Eftersom vi hoppas och tror
att valet 2022 kommer att gå bra och
att många stolar därför behöver fyllas

 


Nomineringskommitté

Som jag skrev i förra månadsbrevet så ck vi ett
årsbokslut med överskott. Vi fortsätter ta ansvar för
ekonomin och kommer såklart att göra det även nu när vi
går in i budgetförhandlingar för budget 2022. Vi kommer
att prioritera välfärdens kärna för att få ut bästa möjliga
kvalitet för våra medborgare.
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Förbundsstämma den 8 maj kommer i
år, som så mycket annat, att äga rum
digital. På stämman ska bl. a. ny
förbundsordförande väljas.
Närvarande representanter från BBM
är Johan Olsson Swanstein och Gösta
Sandgren.
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Moderaterna
Bjäre Båstad

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

MU
MUF Bjäre Båstad önskar er
medlemmar. Är Du intresserad eller
känner någon, som är intresserad av
att, tillsammans med andra ungdomar,
diskutera och driva Moderat politik på
Bjäre? Kontakta då vår MUFansvarige Alfred Thronée på mail —
alfred.thronee@gmail.com — så att vi
åter kan få igång en MUF-förening för
Bjäre-Båstad.
Även Du som inte är i målgruppen
— sprid gärna budskapet

BBM på webb, mail och
faceboo
https://bjarebastad.moderatweb.s
bjarebastad@moderaterna.s
bjarebastadmoderatern

May 3, 2021

Vi vet ännu inte vilka effekter coronapandemin kommer
att få. Särskild drabbade är gruppen unga och här
behöver vi arbeta aktivt för att se till att de inte hamnar i
långtidsarbetslöshet med långvarigt utanförskap som
följd.
Jag har fått vara med att ta det första spadtaget för Bjäre
nya skola i Västar Karup och fått inviga Förslövs nya skola.
Fantastiskt kul att se hur vår skolsatsning på bra
lärmiljöer ger resultat. Vi fortsätter att utveckla våra
förskolor och skolor. Snart kan kommunfullmäktige fatta
beslut om att förvärva en fastighet i Hemmeslöv och från
hösten driva förskola där. Det är bra att vår kommun
etablerar sig i Hemmeslöv och möter behovet av
förskoleplatser både där men också kan erbjuda förskola
i ett stationsnära läge.
För någon vecka sedan hade jag förmånen att få berätta
för Kronprinsessparet om hur vi i vår kommun arbetat
och hanterat pandemin. Vi följde upp det som jag
berättade om vår kommun när jag träffade dem
sommaren 2019. De var mycket intresserade och ställde
många frågor. Det märks att de är engagerade i vad som
händer i vår kommun och i Skåne.
Den 17:e maj är det åter dags för vår kommunala
aggdag för Birgit Nilsson. Jag hoppas att så många
som möjligt väljer att agga den dagen så att vi både
hyllar Birgits gärning och vår bygd.

🌞
Det är lite svalt men — våren är
här. Vi ser det i naturen och hör
det på all fantastisk fågelsång.
Allting spirar och lever och vi är
— tycker jag — så priviligierade
som får bo här på vårt vackra
Bjäre och kunna uppleva och få
njuta av allt detta
Varma hälsninga
Ninni Marko
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Jag önskar er en n maj månad och så ses och hörs vi!
Johan Olsson Swanstein
Kommunstyrelsens ordförande

Politisk information

All information från KF, KS
och Nämnderna nner Du
på kommunens hemsida —
anslagstavl
http://www.bastad.se/kommun-och-politik/politik/anslagstavla/

Vice ordförand
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