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Kommunalrådet har Ordet
     

Det politiska arbetet har återtagits  

Kära moderatvänner! 

Så var då sommaren nästan slut och hösten gör sig 
påmind även om vi säkert kan njuta av ett antal riktigt fina 
varma dagar till. Det blev en fin sommar med mycket sol, 
bad och avkoppling. Vår bygd och kommun lockar 
många gäster och vi har haft många människor hos oss 
under dessa sommarveckor. Kul att människor väljer att 
komma till oss när man ska semestra hemma. Glädjande 
också för alla som driver verksamheter på Bjäre och som i 
allra högsta grad är beroende av de intäkter detta 
genererar. Vi arbetar mycket med att stärka vår kommun 
som en åretruntkommun och hoppas att många lägger 
märke till att det går alldeles utmärkt att besöka oss även 
andra delar av året. 


Tyvärr har Coronapandemin ännu inte släppt sitt grepp, 
fortfarande och inte minst under sommaren rapporterades 
det om en fortsatt smittspridning. Vaccinationerna har löpt 
på bra. Vi önskar dock att fler väljer att vaccinera sig för vi 
behöver bli ännu fler fullvaccinerade för att hindra 
smittspridningen. Oroande är att många av våra yngsta 
medborgare blir smittade och sprider smittan vidare. Vi 
måste få ett stopp på pandemin så att vi kan börja 
öppna upp vårt samhälle igen. Det har gjorts några 
lättnader i restriktionerna och vi inväntar nya 
rekommendationer i slutet av september men fram tills 
dess gäller samma förhållningsregler som tidigare — det 
är inte över ännu. Vi får helt enkelt avvakta med att börja 
träffas fysiskt ett tag till.

Det politiska arbetet har återupptagits och nämnder och 

Styrelsen informerar

En ny termin har startat

Styrelsen har inlett terminen med att 
sammanträda — fortfarande digitalt 
eftersom läget är som det är. Det är 
mycket som behöver planeras och 
på olika sätt rustas för nu när valet 
närmar sig med stormsteg. 

Arbetet med att ta fram ett 
valprogram har startats, kampanjer 
och kampanjmaterial planeras för 
och ses över och provvalet har 
inletts. Det är mycket som behöver 
tas omhand och planeras och vi 
hoppas att riktigt många vill ställa 
upp när vi från nu och framåt 
kommer att be om hjälp med diverse 
sysslor. Vi önskar att riktigt många 
hjälps åt och gör allt för valseger 
för Moderaterna Bjäre Båstad om 
ett år. 
____________________________

Rådgivande provval pågår
Rådgivande provval för att fastställa 
moderaternas valsedlar för 2022 
pågår nu och fram till den 19 
september på https://
moderaterna.info/. 

Du som medlem i BBM kan rösta 
och på så sätt påverka valsedlarnas 
utformning i Båstads kommun, 
Region Skåne nordväst och 
Sveriges Riksdag - valkrets norra 
och östra Skåne. 

För att rösta klickar Du på länken 
ovan och loggar in med ditt BankID. 

Vet Du någon som ännu inte är 

AUGUSTI
    Kort information från BBM — i kommun och styrelse Moderaterna 

Bjäre Båstad
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styrelser är åter i full gång. Det blir en höst med många 
spännande politiska frågor som skall behandlas vilka jag 
får återkomma till lite längre fram.


Det är i skrivande stund ca ett år till valet. Det ser bra ut 
för oss Moderater, men såklart kommer vi behöva kämpa i 
kommande valrörelse. Just nu genomför vi våra digitala 
provval till kommun, region och riksdag. Passa på att 
kryssa dem som ni gärna ser ska företräda oss under 
nästa mandatperiod i de beslutande församlingarna. För 
egen del vill jag passa på att tacka för ert förtroende och 
jag ser fram emot att få arbeta vidare tillsammans med 
er för ett ännu bättre Bjäre Båstad de kommande åren.


Nu i september är det kyrkoval och för er som är 
medlemmar i Svenska Kyrkan — passa på att påverka i 
önskad riktning. Moderaterna som partigrupp har valt att 
avstå att kandidera vilket jag tycker är klokt. Kyrkan ska 
företrädas av kyrkligt engagerade personer i 
nomineringsgrupper med ett klart syfte att vara en stark 
röst i en folkkyrka. Vi har många engagerade kyrkliga 
moderater och de har valt att ansluta sig till Borgerligt 
Alternativ vilket är den av nomineringsgrupperna som vi 
uppmanar våra väljare att lägga sin röst på. Gå och 
rösta ni som är medlemmar — ett högt valdeltagande är 
viktigt.


Jag önskar er en fin start på hösten och så ses och 
hörs vi snart igen. 

Johan Olsson Swanstein

Kommunstyrelsens ordförande 

Politisk information

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

medlem men som har synpunkter på 
politiska företrädare och vad som 
händer i vårt samhälle så uppmana 
honom eller henne att engagera sig —   
och bli medlem i Moderaterna — 100 
kronor för ny medlem och 40 kronor 
för MUF-medlem. 
https://blimedlem.moderaterna.info/

provval. 
______________________________

Nomineringskommittén 
informerar
Provvalsresultatet som är rådgivande 
kommer att tillsammans med 
resultatet av kandidatintervjuerna och 
styrelsens synpunkter att utgöra 
underlag för nomineringskommitténs 
förslag till valsedel. Denna 
presenteras för medlemmarna på 
nomineringsstämman som är planerad 
till den 27 januari och därefter 
fastställs valsedlarna på årsmötet den 
17 februari 2022.
______________________________

Kampanjteamet informerar
Kampanjdagar är planerade för i höst. 
18/9 utanför ICA i Grevie
30/10 utanför ICA i Torekov
27/11 utanför ICA i Förslöv
11/12 utanför ICA i Båstad 

Vi behöver vara minst fyra personer 
vid varje tillfälle. Är vi fler kan vi 
dubbelbemanna på två olika platser/
datum. Och det hoppas vi att vi kan.

För att vinna valet behöver vi hjälpas 
åt och alla behövs så — anmäl ditt 
deltagande här redan nu.
______________________________

Kyrkovalet 19 september
All information om kyrkovalet, var Du 
kan rösta och vem du kan rösta på 
finner du på länken här — Svenska 
kyrkan
______________________________

BBM på webb, mail och 
facebook

https://bjarebastad.moderatweb.se
bjarebastad@moderaterna.se

 bjarebastadmoderaterna

Värmen håller i sig så — ett tips 😎— passa på att vara ute på 
vårt vackra Bjäre och lapa D-vitamin och samla energi inför 
stundande höst och vinter. 


Ninni Markow

Föreningens vice ordförande

http://www.bastad.se/kommun-och-politik/politik/anslagstavla/
https://blimedlem.moderaterna.info/provval?fbclid=IwAR3vwh_ZFIwglBV_SYKecF5lHQRRJ9qPkVAVhmxE2JrI5Ns3hx9M-VRh754
https://blimedlem.moderaterna.info/provval?fbclid=IwAR3vwh_ZFIwglBV_SYKecF5lHQRRJ9qPkVAVhmxE2JrI5Ns3hx9M-VRh754
https://doodle.com/poll/xmghprq6q84b8x76?utm_source=poll&utm_medium=link
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
https://www.svenskakyrkan.se/kyrkoval
https://bjarebastad.moderatweb.se
mailto:bjarebastadmoderat@gmail.com
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