Bjäre Båstad Moderata Förening — BBM

May 29, 2022

MAJ

Bjäre Båstad

Kort information från BBM — i kommun och styrelse

Styrelsen informerar

Kommunalrådet har Ordet

Sommaren närmar sig

104 dagar kvar till valet!

Valet och sommaren närmar sig med
stormsteg. Vi är gott igång med våra
olika kampanjer, men det är viktigt att vi
håller hela vägen fram till den 11
september. Glöm inte bort att njuta av
den vackra årstiden. Sätt ett kryss i
kalendern för den 12 augusti, då är det
Valupptakt Skåne, mer information
kommer länge fram.
Jag vill lyfta fram möjligheten att vara
med och kampanja på Borgeby
Fältdagar den 29 och 30 juni. Det är
norra Europas största lantbruksmässa i
fält (läs mer här) Det är runt 20 000
besökare och 400 utställare på mässan
som startade 1999. Vår kommun är en
landsbygdskommun med många företag
i de gröna näringarna, så möjligheten att
möta någon från kommunen är stor. Hör
av er till mig, så snart som möjligt om ni
vill vara med charlotte@mollarp.se
Glad pingst!
Charlotte Wachtmeister
ordförande
________________________________

Välbesökt Nato-möte
Väldigt glädjande hade nästan femtio
personer hörsammat vår inbjudan och
kommit till biblioteket i Båstad för att
lyssna och ställa frågor till Hans
Wallmark — moderaternas
utrikespolitiske talesperson, om NATO
och säkerhet.
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Hans talade på ett initierat och
inspirerande sätt om Sverige på väg in i
NATO och om vad ett NATO-medlemskap innebär för honom nämligen - att
bygga säkerhet tillsammans med andra
länder och det så viktiga, att hålla
banden starka mellan Europa och
Nordamerika.

Kära moderatvänner!
Nu har maj månad nästan passerat och juni står inför dörren.
Jag hoppas ni passar på att njuta av det fantastiska vädret som
vi just nu har. Alla behöver vi ladda upp batterierna inför denna
sommar och början på hösten då vi har ett val att vinna. Just
nu är det mycket planering för att allt ska vara på plats när det
verkligen drar igång. Stort tack till alla er som är aktiva i
valplaneringen och kampanjandet. Några av oss har kampanjat
med allt från lådlappning, stå vid torget, tågstationen och
dörrknackning. Responsen vi får är väldigt bra och många
positiva och konkreta förslag för nästa mandatperiod. Jag vill
be er alla att prioritera våra kampanjer framöver. Det är
otroligt viktigt när man kandiderar till olika uppdrag att man
möter våra väljare och dessutom är det väldigt roligt — så
varmt välkommen med!
I världen fortsätter det osäkra läget både säkerhetspolitiskt och
ekonomiskt. Rysslands krig mot Ukraina fortsätter och även om
Ryssland inte vinner några större militära framgångar så
fortsätter lidandet och inte minst för civilbefolkningen. Här
hemma har mycket förändrats. En medlemsansökan till NATO
är inlämnad och det blir både spännande och lite oroligt innan
vi kan komma med fullt ut. Vi kunde glädjande erbjuda ett
öppet möte kring NATO-frågan med vår riksdagsledamot Hans
Wallmark som även är vice ordförande i Utrikesutskottet. Mötet
blev mycket välbesökt och Hans redogjorde för läget och
processen framåt på ett föredömligt vis. Innan mötet knackade
dessutom några stycken av oss dörr tillsammans med Hans.
Även kring NATO-frågan märks en helt annan uppslutning vilket
är glädjande.
I vår kommun fortsätter vårt arbete på alla plan. Det är som
tidigare konstaterat ett mycket osäkert läge ekonomiskt just nu
och vi kommer att lägga ut ramarna i juni där vi har bibehållen
skattesats vilket är glädjande. Vi kommer dock att efter valet
behöva återkomma på många punkter där vi just nu inte har
tillräckligt med underlag för att kunna fatta beslut. Jag vill
poängtera att 2023 kommer att bli ett tu are år och vi kommer
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Utbildning Webbakademin
Webbakademin är Moderaternas
digitala utbildningsplattform. Här kan du
läsa igenom och re ektera i ditt tempo.
Titta på lmer och lyssna på presentationer i lugn och ro och avsluta med att
testa av dina kunskaper. Här nns bl.a
grundläggande utbildningar för dig som
är ny medlem och för dig som varit med
ett tag och bär ett politiskt uppdrag. För
dig som vill vara med och kandidera
och vinna valet den 11 september nns
det också en obligatorisk utbildning.
Klicka här för att komma till sidan.
Har Du frågor om M-utbildningar, så
kontakta gärna utbildningsansvarig
Lennart Nilsson på
bjarebastad@moderaterna.se

Fotografering
Nu när naturen är som vackrast vill vi ta
det efterfrågade gruppfotot med våra
fullmäktigekandidater. Tid och plats
kommer att meddelas.
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att behöva vara observanta på en mängd saker just nuin ationen, höga energi och drivmedelspriser, pensionskostnader, räntehöjningar mm. Mot denna bakgrund kommer vi
att ta det säkra före det osäkra och göra en stabil grund och
därefter återkomma till hösten. I övrigt så ser in yttningen ut att
fortsätta och våra investeringar inför framtiden ligger fast.
Vi har genomfört medborgardialog tillsammans med Polisen
i Grevie, Förslöv, Boarp och Torekov och dessutom en särskild
information till äldre om bedrägerier mm som vi gjorde på
initiativ av Kommunala Pensionärsrådet. Alla mötena blev
lyckade och bra. Samtliga vi mötte och pratade med gillade att
vi är synliga och jobbar tillsammans — det kommer vi att göra
mer av och som jag sagt tidigare —de enda som skall vara
otrygga är de kriminella.
Sedvanligt rade vi vår kommunala aggdag för Birgit Nilsson
och den 6:e juni rar vi vår nationaldag på Hembygdsparken i
Boarp. Nu skall vi visa att vi står upp för de värden och
värderingar som vårt land bygger på. Tillsammans klarar vi
svåra tider och till hösten byter vi regering och lägger
grunden för ännu en framgångsrik mandatperiod i vår
kommun.
Med tillönskan om en n juni och — ha det gott tills vi ses och
hörs!

Valarbetet
Valarbetet pågår och vi har mycket
kampanjande framför oss. Vi hoppas
därför att du vill vara med för — det är
bara tillsammans vi kan vinna val och
alla behövs på olika sätt.

Johan Olsson Swanstein
Kommunstyrelsens ordförande

Politisk information

Kontakta vår valledare Ulf Bejrum
ulf@bejrum.se
_______________________________

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

Våra nätverk

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

Moderata Seniorer
M-seniorerna vill påminna om besöket
den 1 juni kl. 16.00 på Willab Garden.
Anmälan till:
ann.elofson@bjarenet.com
mona.kallback@telia.com

MQ — Bjäre Båstad

MUF

Ninni Markow

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

Vice ordförande BBM
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Som alltid hoppas jag att ni har möjlighet att njuta av den underbara
naturen och av allt som vårt fantastiska Bjäre erbjuder och
önskar alla en Glad Pingst.

Representant i styrelsen är Alfred Thronée
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🌞

M-kvinnorna

Representant i styrelsen är Teresa
Westerberg
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https://bjarebastad.moderatweb.se
bjarebastad@moderaterna.se
bjarebastadmoderaterna

På länken här under nns info https://
moderaterna.se/moderatkvinnorna/
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BBM på webb, mail och facebook

