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Bjäre Båstad

Kort information från BBM — i kommun och styrelse

Styrelsen informerar

Kommunalrådet har Ordet

Sköna maj välkommen!

Våren är här

134 dagar kvar till valet. Tiden rusar
och vårt kampanjande är igång.
Kandidat-utbildningarna löper på och i
helgen som gick hölls Skånemötet i
Malmö, en val-kick-off för alla Skånes
moderater. Tal hölls av vår partiledare Ulf
Kristersson, olika seminariepass inom
politiska sakområden, retorik och sociala
medier i valrörelsen fanns att välja
mellan och dagen avslutades med en
gemensam middag. Tre av våra
medlemmar hade nappat på BBM:s
erbjudande om att delta gratis på
tillställningen vilken var både givande
och trevlig, har vi fått veta. Så det var
synd att inte er valde att delta.

PÅMINNELSE Medlemsmöte
Vi vill påminna om medlemsmötet på
måndag 2 maj, kl. 18.30 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!

Kampanjer i maj
Torgkampanjer
7 maj klockan 11.00 - 13.00
• Lyckantorget i Båstad
• ICA i Grevie
• ICA i Torekov

Nu är valrörelsen igång!
Det är svårt att inte tycka att våren är en fantastisk tid. Allt
som växer och blir grönt — mycket sol. Så vädermässigt ser
det bra ut. Tyvärr ser det annorlunda ut med både tillståndet i
vårt land och i vår omvärld. På hemma-marknaden skenar
priset på drivmedel och energi. Bolåneräntorna är på väg upp
till nivåer som många kommer få svårt att klara för framtiden.
Påskhelgen präglades av både förfärliga och totalt vansinniga
upplopp runt om i landet. Här behöver vi återupprätta
samhällets auktoritet och ta tillbaka kontrollen. Till hösten har
vi val till samtliga församlingar och då måste vårt parti visa att
vi är bäst på att driva och komma med lösningar på dessa
frågor för att få allmänhetens förtroende.
Rysslands fortsatta aggression och krig fortsätter att gäcka den
fria världen och inte minst utsätts Ukraina för en fortsatt hemsk
och orättvis behandling. För vår egen del närmar sig ett NATOmedlemskap med allt vad det innebär. Denna fråga kommer
dominera debatten och förmodligen vår valrörelse. I kommunen
fortsätter vi att planera för att klara beredskapen. Dialog förs
med Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter. Just nu är
aktiviteten låg vad gäller mottagande av yktingar. Vi avvaktar
ytterligare information från Migrationsverket. Återkommer
längre fram med information av både läget och eventuella
förändringar. Vi har skickat in en ansökan om att sätta upp er
”Hesa Fredrik” runt om i vår kommun. Jag har tillsammans med
vår säkerhetschef kollat av var vi skulle kunna sätta upp dem
och nu väntar vi på Myndigheten för Samhällsskydd och
beredskap att återkomma till oss.
Här i vår kommun fortsätter vi och kämpa på. Vi kommer att
arbeta fram en stabil budget där vi kan satsa på våra kärnverksamheter, men också ta ansvar för det uppkomna läget
genom att prioritera en bu ert och på områden där vi ser att
vi kommer att få utmaningar framåt som följd av det
ekonomiska läget och kriget i Ukraina. Konjunktur- och
säkerhetsläget spelar oss inte i händerna men vi ska ta höjd för
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24 maj klockan 16.00 - 17.00
• Tågstationen i Båstad

Dörrknackning
15 och 29 maj — mail kommer att
skickas ut om tid och plats men anmäl
gärna ditt deltagande redan nu.
Anmälan till de olika kampanjaktiviteterna görs till vår valledare Ulf
Bejrum på mail: ulf@bejrum.se
Val kan vi bara vinna tillsammans!

Våra nätverk

Moderata Seniorer
Ann Elofson och Mona Källbäck har valt
att återstarta Moderata Seniorer, Bjäre
Båstad ett nätverk till BBM som vill lyfta
moderata frågor med senior inriktning.
Vill du ingå i nätverket och/eller få info
från dem, kan du registrera det på din
moderata pro lsida — https://
moderaterna.membersite.se/home/
mypro le
M-seniorerna vill anordna aktiviteter
för seniorer. Den första kommer att
äga rum den 1 juni kl. 16.00 på Willab
Garden. Inbjudningar med program och
info kommer att mailas ut ca 14 dagar
före den planerade aktiviteten.
Mer info om Moderata Seniorer kan du
nna här https://moderataseniorer.se/
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detta efter bästa förmåga. Vi har nu levererat ett mycket
starkt årsbokslut för 2021 vilket gör att vi står stabilt,
in yttningen fortsätter och bidrar till en positiv skatteprognos.
Även på detta område återkommer jag lite längre fram.
Vi fortsätter att satsa på våra barn och unga. Vi lägger nu 300
000 kr av egna pengar på fria sommarlovsaktiviteter som
tidigare nansierats med statliga medel. Dessa är nu indragna
och vi har gjort bedömningen att aktiviteterna är både av så
bra kvalitativt och bra långsiktigt att vi vill nansiera detta ur
egen kassa.
Våra medborgardialoger om trygghet tillsammans med
Polisen kommer nu igång. Den första äger rum den 4:e maj i
Grevie. Därefter följer 9:e maj i Förslöv, 11:e maj i Torekov och
den 24:e maj i Boarp. Vi kommer att ha en av dessa dialoger på
kommunhuset den 17:e maj med inriktning på bl.a vad vi kan
göra för att motverka bedrägerier mot våra äldre. Se gärna mer
på kommunens hemsida för tider mm. Med denna satsning har
vi uppfyllt samtliga delar i vårt medborgarlöfte tillsammans
med Polisen.
Förra helgen var jag på vår Skånska valupptakt i Malmö och
det är bra fart i partiet. Jag vill därför skicka en uppmaning så
att vi alla BBM:are engagerar oss i vårt kampanjarbete. För vi
kommer behöva alla goda krafter för att få en nya regering,
fortsatt styrande av Region Skåne och vår na kommun. Vi har
mycket goda chanser att göra bra ifrån oss — men det
krävs att alla är med och gör sitt för att vi ska nå ett riktigt bra
valresultat. Glädjande kan vi notera att vi redan är igång med
torgkampanjande och ”bladning” av brevlådor. Om ett par
veckor kommer vi igång med dörrknackningen vilket är både
roligt och viktigt och — vi behöver knacka många dörrar.
Välkommen till en tu och rolig valrörelse!
Önskar er alla en fortsatt n vår med mycket sol och
politik!

MQ — Bjäre Båstad

M-kvinnorna

På länken här under nns info https://
moderaterna.se/moderatkvinnorna/

Johan Olsson Swanstein
Kommunstyrelsens ordförande

MUF

Politisk information

På länken här under nns info https://
muf.se/

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

🌞
Hoppas alla har möjlighet att njuta
av vårt fantastiska Bjäre i vårskrud
och
önskar alla en trevlig Valborgs- och
första maj-helg.
Ninni Markow
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http://www.bastad.se/kommun-ochpolitik/politik/anslagstavla/

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

Vice ordförande BBM
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