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Kort information från BBM — i kommun och styrelse

Styrelsen informerar

Kommunalrådet har Ordet

Nytt verksamhetsår - valår

En kort månad med goda resultat i kommunen

Valåret 2022 inleddes för BBM:s del
med ett kombinerat nominerings- och
årsmöte. Även i år skedde årsmötet
digitalt via Teams med Darko Simic,
chefsombudsman på Skåneförbundet,
som ordförande. Drygt ett trettiotaI
medlemmar deltog.
Ordförande Gösta Sandgren hälsade
alla hjärtligt välkomna och inledde med
att anbefalla en stund i stillhet med
anledning av Förintelsedagen som inföll
denna dag. Därefter framfördes tack till
olika personer och ett särskilt tack från
alla medlemmar till vår gruppledare
Johan Olsson Swanstein för det stora
engagemang och arbete han lagt ner
under 2021.
Erfarenhet och förnyelse har varit
ledorden för nomineringskommittén i
arbetet med att ta fram en kommunvalslista inför valet och att kommittén har
sett det det som oerhört viktigt att deras
arbete skulle vara helt transparent. De
gjorde därför en redovisning av hur de
tagit fram listan, vilka kriterier som legat
till grund för urvalet av kandidater och
hur de gått tillväga i sitt arbete.
Presentationen kan ses här. Synpunkter
framkom där framförallt ålder på
kandidaterna lyftes. Årsmötet röstade
därefter och kommitténs förslag till lista
antogs utan ändringar. Listan kan ses på
vår hemsida.
Mötet avlöpte väl och Charlotte
Wachtmeister tackade, som nyvald
ordförande, för förtroendet. Hon
avslutade med att understryka att det är
valår och att hon ser fram emot att
kampanja och hoppas att många tycker
som hon och att vi tillsammans kan
arbeta för valseger den 11 september.
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Information om valarbetet kommer inom
kort att mailas ut till medlemmarna om
vad som ska göras och hur man kan
anmäla sig och bidra i arbetet.

Kära moderatvänner!
Hoppas allt är bra med er och att ni precis som jag kan njuta av
ljuset och solen. I skrivande stund är det full fart i kommunens
alla verksamheter och vi i partiet börjar förbereda oss på
valrörelse.
Läget i kommunen är fortsatt stabilt och bra. Ekonomin ser
för innevarande år bra ut och vi kommer att kunna leverera ett
starkt resultat samtidigt som vi kan fortsätta att satsa på våra
kärnverksamheter och föreningar. Vi har nu äntligen satt ned
foten vad gäller satsningar på nytt korttidsboende, rivning av
fastigheten Plommonet i Båstad och gör nu även nya
satsningar på kommande byggnation i bland annat Böske i
Grevie.
Pandemin har restriktionsmässigt släppt taget om oss men
smittspridningen har och är fortsatt hög. Detta har medfört
att våra verksamheter haft och har det tu t. Förhoppningsvis
kan vi se ljuset i tunneln och till sommaren vara i ett
normalläge. Vi har även i kommunstyrelsen fattat beslut om vår
nya risk- och sårbarhetsanalys vilket innebär att vi nu kan ta
ytterligare kliv fram i detta arbetet. Här kommer vi inte minst
mot bakgrund av nuvarande säkerhetsläge i vårt grannområde
behöva fundera över hur vi på bästa sätt kan bidra till
stabilitet och trygghet. Vi i kommunen ska göra vår del av det
uppdraget.*
Glädjande har vi nu i KF fattat beslut om en ny näringslivspolicy — den senaste var från 2011 och vi motionerade om
just en ny policy under förra mandatperioden. Policyn pekar ut
ett antal viktiga områden för kommunen och näringslivet så att
vi tillsammans kan fokusera på rätt saker Jag vill betona att
detta är en policy som vi tagit fram tillsammans med
näringslivet och inte bara för. Det är en stor skillnad och
kommer att förstärka den positiva utveckling vi ser — en
hjärtefråga för oss moderater.
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Nya styrelsen

bjarebastadmoderaterna
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Mailadress — bjarebastad@moderaterna.se

På årsmötet valdes Lena Kello att vara
kassör och Teresa Westerberg att vara
sekreterare i styrelsen. Övriga ansvarsposter har styrelsen konstituerat på
senare möten.

Kommande aktiviteter
Mycket kommer att hända i föreningen
från nu och fram till valet. Att kunna
behålla makten och fortsätta det goda
arbete som hittills gjorts för att förvalta
och utveckla Bjäre är vårt stora mål.
10 mars kl. 18.00 har vi arbetsmöte 3 i
kommunhuset med syfte att få in
synpunkter som bidrag till vårt lokala
valprogram. De områden som ska
diskuteras är Äldreomsorg, Miljö &
Hållbarhet samt Kultur & Fritid. Så vill
du vara med och påverka och bidra till
valprogrammet — hjärtligt välkommen!
(Inbjudan har mailats ut).
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Vi går nu in i valplanerings- och kampanjarbete. Jag vill här
tacka för det stora förtroendet jag för andra gången fått att
toppa vår lista till KF. Vi har inlett en positiv resa för vår
kommun och jag är så taggad att få fortsätta på den. Jag har
sagt det tidigare och jag säger det igen — jag lovar inte allt
men jag lovar att ge allt!
Nu är det så viktigt att alla ni som kandiderar eller vill vara
med och jobba i nämnder och styrelser nästa mandatperiod är
med och syns ute och engagerar er i de olika kampanjer och
aktiviteter vi kommer genomföra fram till valet.
Vinna valet skall vi göra men det kan vi bara om vi gör det
tillsammans. Vi har en unik möjlighet denna gången att
förstärka moderaterna för fortsatta framgångar med den av oss
nödvändigt förda politiken. Varmt välkomna med på den
resan.
_________________________
Krisen i Ukraina
* Just nu i skrivande stund så har Ryssland under despoten Putin
invaderat Ukraina. Vi har från vår sida tagit starkt avstånd från denna
olagliga och förfärliga aggression. Vid kommunhuset vajar den
Ukrainska aggan tillsammans med vår egen kommun agga och den
svenska aggan. Detta gör vi som solidaritetshandling för att visa att vi
står bakom det ukrainska folket och att deras sak är vår. Jag kommer
under kommande vecka ha samtal med Landshövdingen om
situationen och vad som händer just nu på olika nivåer. Vi har även hos
oss i kommunen diskuterat olika scenarios. Återkommer längre fram
när jag har mer information.

Johan Olsson Swanstein
Kommunstyrelsens ordförande

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

Hemsida — https://bjarebastad.moderatweb.se

Aktiviteter under planering
17 Mars — medlemsmöte, information
7 & 21 April — kandidatutbildningar
Till alla aktiviteter som planeras mailas
alltid inbjudan ut till er medlemmar.

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

MUF
För att få till en stark MUF-förening
kommer sannolikt en sammanslagning
mellan Bjuvs, Åstorps, Örkelljungas och
Båstads MUF-medlemmar att göras till
en MUF-förening – Skåne Nordväst.

Men i det mindre perspektivet, men stort och viktigt i vårt arbete för Bjäre,
är valvinst i september. Och vinna vill vi göra tillsammans med våra
kandidater, förtroendevalda, nätverk och gärna tillsammans med era av er
övriga medlemmar.

Moderata Seniorer
Som styrelsens representant för
mottagande av information från Mseniorerna till styrelsen har utsetts Ulf
Bejrum.

Njut vårsolen som lyser över Bjäre
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Ninni Markow
Vice ordförande BBM
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Den 14/3 deltar två av våra föreningsmedlemmar, Mona Källbäck och Ann
Elofson, på ett Seniorråd i Ängelholm.
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Ja, vi har nu lagt ett annorlunda verksamhetsår bakom oss och hade ju
hoppats på att med tillförsikt kunna se fram emot mer frihet i våra liv. Men
pandemin fortsätter och ett fruktansvärt krig har utbrutit som hotar
demokrati och frihet. Vi kan bara, i solidaritet med det Ukrainska folket och
respekt för varandra, förhålla oss till detta var och en och göra absolut allt
vi kan för att allt detta onda ska få ett slut.

