Bjäre Båstad Moderata Förening — BBM

December 20, 2021

DECEMBER

Moderaterna
Bjäre Båstad
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Styrelsen informerar

Kommunalrådet har Ordet

Valet närmar sig

Ett intensivt år

Valprogramsarbetet

Kära moderatvänner!

Valet närmar sig med stormsteg och
vid två tillfällen under november har
därför ett tjugotal medlemmar trä ats
för att diskutera och mejsla ut ett lokalt
valprogram. Vi har arbetat i grupper
och tre områden har avhandlats varje
gång. Mötena har varit väldigt
konstruktiva och givande. Ett tredje
tillfälle, som ck ställas in p.g.a.
Coronaspridningen, återstår. När och
hur detta blir kommer att meddelas.
Ambitionen är att därefter ha ett färdigt
programförslag under februari 2022.

Ännu ett intensivt år går mot sitt slut och julen står för dörren. I
början av året hanterade vi för fullt Coronapandemin och efter
den stora vaccineringen samt en fantastiskt n sommar så
trodde nog de esta att det snart skulle vara över. Ganska
snabbt var vi tillbaka i vardagen. Tyvärr kunde vi i slutet av
hösten konstatera att smittan åter tog fart och nu är vi tillbaka i
restriktioner och politiskt har vi återgått till digitala möten. Vi får
därför nu göra som vi gjorde förra gången — tillsammans tänka
på att hålla avstånd och fortsätta med god handhygien. Vill
också uppmana alla som ännu inte vaccinerat sig att gå iväg
och vaccinera sig. Att kräva av dem som önskar arbeta inom
vård och omsorg i vår kommun, att man ska vara vaccinerad,
anser jag är helt rätt. På sina håll i landet fattar kommuner
samma beslut men i vår region är vi fortfarande ensamma. Ska
vi bli av med denna smitta nns det inga genvägar.

Stort tack till er som tagit sig tid och
engagerat er i arbetet mot valseger för
Moderaterna Bjäre Båstad om ett
knappt år.

__________________________

Årsmöte 2022
Den 27 januari är det dags för årsmöte.
Mötet äger rum i Sessionssalen i
kommunhuset och startar klockan
18.00. Kallelse och handlingar kommer
att sändas ut i laga ordning. Och
motioner kan sändas in t.o.m. den 13
januari till
bjarebastad@moderaterna.se
____________________________
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Processen med att ta fram en förslagslista till kommunvalet är nu klar och
listan kommer att sändas ut
tillsammans med årsmöteshandlingarna
i januari. Vårt arbete och hur vi gått
tillväga för att ta fram listan kommer att
presenteras på årsmötet.

Vi har ännu en gång lagt en budget som är stabil och som
både tillför resurser till våra kärnverksamheter och samtidigt
fortsatt borgar för ordning och reda i ekonomin. Det har varit
ett bra år då vi fått igenom många av de frågor som vi drivit.
Ett exempel är att numera kan våra 75 plussare åka gratis med
kollektivtra ken inom vår kommun. Vi placerar oss som den
tryggaste kommunen i nordvästra Skåne samt fortsätter att
utveckla oss väl inom näringslivsarbetet. Roligt är att vi nu
även börjar utveckla Grevie med bostäder och mer kommer
framöver.
Jag hoppas nu att vi får en n julledighet där vi kan ladda
batterierna inför 2022. Ett intensivt valår väntar där vi
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__________________________

Grattis på födelsedagen!
🇸🇪
Många av våra medlemmar har fyllt
jämt i år. Vi vill därför på detta sätt
gratulera dem alla. Grattis:

December 20, 2021
kommer behöva alla krafter för att göra ett bra val. Roligt att se
att vi får nya medlemmar och personer som är taggade att ställa
upp och arbeta politiskt för oss och vår na kommun.
Tillsammans gör vi 2022 till ett riktigt bra moderatår där vi
fortsätter att utvecklas positivt och tillsammans. Jag kommer att
trumma in ”chansa inte-rösta på moderaterna” — för det är
precis vad det handlar om — vi både agerar och levererar.

🎂 Ann-Louise Abbestam

Jag önskar Er alla en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

🎂 Asta Sarbrant
🎂 Birgitta Sjunnesson

Johan Olsson Swanstein

🎂 Christer Lindén

Kommunstyrelsens ordförande

🎂 Claes Wastensson

Politisk information

🎂 Erik Agnorelli
🎂 Helena Urberg

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

🎂 Irene Wikström
🎂 Jonatan Kruuse
🎂 Marie-Louise Lindén
🎂 Markus Arvidsson

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

_____________________________

Medlemsantalet ökar
Glädjande så fortsätter vårt
medlemsantal att öka! Till dig
som är ny vill vi även på detta
sätt säga — varmt välkommen!

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

Kom ihåg att betala
din medlemsavgift
Avier sändes ut i slutet av
oktober till alla medlemmar
från Moderaterna centralt.
Har Du ännu inte betalt och
har frågor kring din betalning,
kan Du kontakta vår kassör
Lena Kello på
bjarebastad@moderaterna.se
så hjälper hon dig.

___________________________________________________

Tillönskan om sköna helger
Hoppas att ni får en stressfri jul, att ni kan välja bort alla måsten
— och att ni får möjlighet att njuta av ledighet och samvaro med
nära och kära.

En riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År tillönskas er alla

Val vinner vi tillsammans

Styrelsen för BBM/gm
Ninni Markow
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vice ordförande

