Jun 23, 2021

GLAD SOMMA
Kort information från BBM — i kommun och styrelse

Corona-situationen har onekligen
dominerat en lång tid nu och
påverkat både vår arbetssituation
och vårt sociala umgänge. Men i takt
med att allt er blir vaccinerade
hoppas vi att efter sommaren kunna
träffas lite mer som vanligt.
Samtliga styrelsemöten har under
våren skett digitalt och även om det
har fungerat alldeles utmärkt hoppas
vi kunna träffas ”på riktigt” vid vårt
nästa möte den 23 augusti.
Om extraval utlyses återkommer
vi med kampanjinformation under
sommaren
Nu ser vi fram emot en skön
sommarledighet med sol och bad.
____________________________

Lyssna på Hans Wallmar
Det är spännande dagar i politiken
och vi vet ännu inte vad det kan
komma att innebära
Hans Wallmark ger information om
läget i Riksdagen och vi har fått en
inbjudan från våra vänner
Ängelholmsmoderaterna att via länk
lyssna på honom.
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Det sker nu på torsdag 24 juni kl.
13.00-14.00.
Länk nner Du här

Sommaren är här!
Kära moderatvänner!
Hoppas allt bra med er och att ni njuter av värmen och
sommaren som är här. Det har varit en intensiv period
och snart stundar lite avkoppling och ledighet för de
esta av oss. Pandemin är inte på något sätt över men vi
ser positiva tecken som är mycket hoppfulla. Just nu är
det en låg smittspridning och inom våra verksamheter i
kommunen ser situationen bra ut. Det är klart att
sommaren alltid blir en prövning för oss inte minst inom
vård och omsorg. Men jämfört med förra året så är vi i ett
helt annat läge. Vi har säkrat upp för att klara sommaren
och inväntar nu myndigheternas beslut den 1:a juli för att
veta hur vi ska förhålla oss framåt. När jag träffar
representanter för vår besöksnäring så är de positiva
och tror att det kan bli en bra säsong trots rådande läge.
Det fortsätter gå bra för vår kommun på olika områden.
Glädjande se, för andra gången på kort att tid, att det går
uppåt när det gäller vårt näringslivsklimat. Många av våra
verksamheter levererar goda resultat.
Vi har precis satt vår preliminära budget som baseras på
den prognos som just nu nns. Till hösten spikar vi
fastlagd budget. Det är otroligt glädjande att se att allt
det arbete som lagts ned på att få ordning och reda på
ekonomin nu bär frukt. Våra nämnder har gjort ett gott
arbete med sina delar och problemet med rullande
underskott är utagerat. Skattebasen växer och vi fortsätter
att bibehålla vår skattesats. Vi satsar på att konsolidera
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Sommarsolståndet har
passerat 🌞

Moderaterna
Bjäre Båstad

Kommunalrådet har Orde
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Styrelsen informera
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Bjäre Båstad Moderata Förening — BBM

Bjäre Båstad Moderata Förening — BBM

Kampanjteamet informerar
”Vår moderata regionledning ska ut
på en skåneturné i mitten av augusti.
Syftet är att träffa oss medlemmar
men också sympatisörer. De kommer
att besöka oss den 15 augusti. Det
var länge sedan vi träffades ”face to
face”
Tanken är att de kommer att övernatta
på First Camp i Torekov och att så
många som möjligt av oss möter upp
där kl 20.00 den 15:e. Vi kommer med
något grillbart, träffas vid grillen och i
all anspråkslöshet pratar, byter tankar
och erfarenheter med varandra
Tacksam om ni som vill vara med
anmäler er till Håkan Hagström på
hakan.hagstrom@backehuset.st
senast den 10 augusti. Har ni
moderattröjor e.dyl. får ni gärna ta på
er det.

Nya medlemmar
Det är glädjande att kunna konstatera
att vi fått era nya medlemmar under
våren och vi passar på att än en gång
hälsa alla hjärtligt välkomna

Nomineringskommitté
Till dig som kandiderar i valet 2022 —
kom ihåg att Du behöver gå in på
moderaterna.info registrera dig och
fylla i kandidatförsäkran samt andra
obligatoriska uppgifter senast 10
augusti. Görs inte detta kommer du
inte att ingå i provvalet, som sker
digitalt under tiden 27/8 — 19/9

Vice Ordförande BB

Jag önskar er alla en n midsommarhelg och en skön
sommar.

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

https://bjarebastad.moderatweb.se
bjarebastadmoderat@gmail.co
bjarebastadmoderaterna
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Moderat politik gör skillnad på riktig för alla människor.
Bjäre Båstad Moderaterna är trygghet att lita på.

BBM på webb, mail och faceboo

🌞
a


Kul att se att vårt kampanjteam nu är igång och planerar
och genomför kampanjer. En stor eloge till Er. Varje dag
är en kampanjdag så passa på och ta nu chansen att vara
med och kampanja — alla insatser behövs för att vi skall
kunna bli ännu starkare och fortsätta styra vår
kommun.

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

Ninni Marko
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Hade en avstämning med Polisen som bekräftar att vårt
trygghets och säkerhetsarbete rullar på bra och att det
är bra siffror för oss vad gäller anmälda brott.

Politisk information

Glad Sommar

”


nämndernas budget vilket innebär att vi fortsätter att
satsa på kärnuppdrag och leverera god kvalitet till våra
medborgare. Vi gör nödvändiga satsningar för att minska
ofrivillig ensamhet — öka anhörigstödet vilket är mycket
viktigt. Vi gör det möjligt för personer i vår kommun som
fyllt 75 att åka gratis på våra bussar inom kommunen. Vi
gör en arbetsmarknadssatsning för att förstärkta
arbetslinjen och motverka effekterna av pandemin för
de personer som stod och står långt från arbetsmarknaden. Kulturskolan får ett tillskott så att man kan
bredda utbudet. Det är stark och stabil budget och jag
återkommer till hösten med ytterligare information.

Johan Olsson Swanstein
Kommunstyrelsens ordförande

Var rädd om dig själv och
andra. Njut av vårt vackra
Bjäre och — till alla BjäreBåstad Moderater önska
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