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Kort information från BBM — i kommun och styrelse

Styrelsen informerar

Kommunalrådet har Ordet

Valrörelsen är igång

Våren står för dörren i en orolig tid

Sista helgen i denna månad, var
kommunalrådet Johan Olsson Swanstein
och jag på Sverigemötet i Örebro. Mötet
var upptakten till årets valrörelse och
inleddes med tal av partisekreterare
Gunnar Strömmer. Efter lunch höll
Elisabeth Svantesson, vice partiledare
och ekonomisk-politiska talesperson, tal.
Vår partiledare Ulf Kristersson avslutade
Sverigemötet, med ett engagerande tal –
nu får vi ordning på Sverige och om
169 dagar byter vi regering!
Dagarna var fyllda av intressanta
seminarier, Johan medverkade
tillsamman med Elisabeth Svantesson
och Oliver Rosengren(kommunalråd
Växjö) i seminariet; Ekonomi och jobb:
moderaternas viktigaste argument
och budskap. Budskapen är att ta fram
näringslivsstrategin tillsammans med
näringslivet, att minska regelkrånglet
genom att vara en tillåtande kommun
och att er ska försörja sig själv.
Jag vill slå ett slag för kandidatutbildningarna, som Lennart Nilsson,
utbildningsansvarig i styrelsen, skickade
ut i lördags 26/3.
Styrelsen vill på olika sätt hjälpa till så att
man är väl rustad för valrörelsen, så att
vi kan göra en riktigt bra och kul
valrörelse, med målet att byta regering!
Vi kommer därför att skicka ut
inbjudningar till såväl egna
medlemsmöten som evenemang
anordnade av Skåneförbundet.
Information om kommande kampanjer
kommer att skickas ut efter hand, med
information om vad som ska göras och
hur man anmäler sig.
Vi ses i valrörelsen, hälsningar
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Charlotte Wachtmeister
ordförande

Kära moderatvänner!
Det är oroliga tider vi lever i men det engagemang och
omtanke om våra medmänniskor som jag möter bland
våra medborgare värmer och stärker mig i övertygelsen
om att vi klarar av detta tillsammans.
Vi har nu en grundplan för att möta de olika utmaningar
som vi kommer att stå inför den kommande tiden.
Akutplatser och mer stadigvarande platser inventeras och
förbereds för yktingar. Vi vet i dagsläget inte hur
många eller när de förväntas komma. De som är här nu är
här hos enskilda personer som antingen öppnat upp sitt
hem eller andra bostäder. Skolan var snabbt igång med
en plan vilket gjorde mig både stolt och glad. Vår
allmänna beredskap har höjts och vi arbetar med hur vi
kan stötta upp för vårt totalförsvar. Vår risk- och
sårbarhetsanalys utgör grund och till den adderar vi
efterhand nya områden utifrån kontakter med myndigheterna och förändringar i vår omvärld.
För kommunens del levererar vi ännu ett bra resultat för
helåret — närmare 100 miljoner kronor i överskott.
Detta överskott kommer vi att hantera med varsamhet
med anledning av investeringar och ett osäkert läge.
Exploateringar står för ca hälften av överskottet vilket är
viktigt att ha med sig. Återigen bevisar vi att ordning och
reda i ekonomin är avgörande för vår fortsatta positiva
utveckling.
Överallt i vår kommun byggs det och det är bra och
varierande projekt som är på gång. Vi välkomnar nya
bostäder i Västra Karup, Grevie och i Förslöv, där jag
hade förmånen att tillsammans med Riksbyggen ta det
första spadtaget till ett seniorboende. Det kommer att bli
ett mycket uppskattat inslag rent arkitektoniskt, bredda
vårt erbjudande av upplåtelseformer samt förstärka den
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Skånemötet

positiva utveckling vi ser i Förslöv.

Skånemoderaterna har (mail 17/3)
bjudit in alla medlemmar till konferens
på temat ”Valrörelse och valvinst
2022”. Den äger rum i Malmö den 23
april. Ulf Kristersson kommer att tala,
det kommer att nnas olika seminarier
att delta i, middag avslutar dagen och
övernattning är ordnad för dem som
önskar. Vi/styrelsen ser det som ett
trevligt tillfälle att tillsammans med
andra skåne-moderater få ladda för vår
egen valrörelse och hoppas därför att
riktigt många väljer att delta.

En annan rolig nyhet att meddela är att vi snart kan
komma igång med våra mobila poliskontor. Det innebär
att kommunen och Polisen gemensamt kommer att
bemanna för att kunna möta våra invånare och skapa en
ännu tryggare och bättre kommun att bo i.

(inbjudan med info från oss kommer att
mailas ut)

Medlemsmöte BBM
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.

Jag önskar er en riktigt n start på våren med mycket
solsken och — ta hand om varandra. Nu går vi sakta
men säkert in i valrörelsen så det gäller för oss alla att
ladda batterierna och ge järnet kommande månader.
Bästa hälsningar
Johan Olsson Swanstein
Kommunstyrelsens ordförande

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

2 maj, kl. 18.30 bjuder vi in till
medlemsmöte i kommunhuset. Mötet
är upplagt som ett informations- och
dialogmöte. Program:
• Johan Olsson Swanstein berättar
bl.a. om nuläget och vad som
uppnåtts under mandatperioden
• Charlotte Wachtmeister presenterar
vårt valprogram
• Ulf Bejrum (valledare) informerar om
valarbetet
• Vi tillsammans diskuterar och ger
förslag på åtgärder som kan bidra till
en valvinst och som stärker vår
position i Båstads kommun nu och
framåt. Varmt välkommen!
( Inbjudan kommer att mailats ut).
Medlemsmöte 2
23 augusti, kl 18.30 i kommunhuset.
(Inbjudan kommer att mailats ut).

MQ — Bjäre Båstad

Moderata Seniorer
På länken här under nns info https://
moderataseniorer.se/
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På länken här under nns info https://
muf.se/
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https://bjarebastad.moderatweb.se
bjarebastad@moderaterna.se
bjarebastadmoderaterna

Moderaternas vårkampanj har inletts och vinna val kan vi bara göra
om vi gör det tillsammans. Så på lördag och nästa lördag samlas
alla kampanj-sugna på Lyckantorget kl. 11.00 - 13.00 — kandidater,
förtroendevalda, nätverk, ja alla medlemmar. Anmäl deltagande till
Erik Agnorelli eller Ulf Bejrum — bjarebastad@moderaterna.se

Att våren är i antågande både syns, hörs och känns och visst är vi
priviligierade, som får leva och bo på denna lugna och vackra plats i
världen och få uppleva allt detta vackra.
Eftersom det hunnit vara Påsk innan vi hörs i nästa månadsbrev, så
vill jag passa på att önska er alla en riktigt Glad Påsk.
Njut vårsolen som lyser över Bjäre

MUF
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BBM på webb, mail och facebook

M-kvinnorna

På länken här under nns info https://
moderaterna.se/moderatkvinnorna/
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http://www.bastad.se/kommun-ochpolitik/politik/anslagstavla/

Ninni Markow
Vice ordförande BBM

