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GLAD SOMMAR
Kort information från BBM — i kommun och styrelse

Styrelsen informerar

Kommunalrådet har Ordet
Sommaren är här!

Sommarsolståndet har
passerat 🌞

Kära båstadmoderater

Nu är det inte långt kvar till valet
och vi är väl förberedda. Vi har
genomfört torgkampanjer, tågkampanjer och dörrknackning.
Detta kommer vi att fortsätta med
fram till valdagen den 11 september. Datum kommer att skickas ut
och jag hoppas ni hittar både
datum och kampanjer som ni kan
vara med på. Det är viktigt att vi
som står på listan till kommunfullmäktige är aktiva i valrörelsen, medborgarna måsta ges
möjlighet att trä a oss. En aktiv
dialog med medborgarna är det
som avgör valet. Kom ihåg – varje
röst räknas. Sverige behöver en
ny regering och kommunen
behöver ha kvar oss, som
styrande parti, för en fortsatt
positiv utveckling av vår kommun.
Skåneförbundets valupptakt
den 12 augusti i Sjöbo – vi
kommer att skicka ut en intresseanmälan. Hoppas många vill vara
med — Du kan läsa mer här.
Glad Midsommar
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Nu är sommaren här och vi längtar efter ledighet och
hoppas på gott väder. Denna sommar kommer att bli
intensiv. Det är många aktiviteter och evenemang att
välja mellan på vår na halvö nu i sommar och vi ser att
det nns ett uppdämt behov av att både trä as och göra
saker efter pandemin.
Vi har haft vårt sista KS och KF före sommaren och valet
den 11:e september. Vi har beslutat om ramar för
budget 2023. Det blir i detta osäkra läget samma ramar
som vi har för innevarande år. Nämnderna ska nu till KS
och budgetberedningen inkomma med en sammanställning av vad det innebär för respektive verksamhet.
Klart är att vi satsar på säkerhetsarbetet. Vi låter vår
skattesats vara oförändrad och investeringsbudgeten
ligger fast. Vi kommer till hösten att återkomma med
förslag till budget för nya KF att ta ställning till efter valet.
Vi inför nu ungdomsbiljett vilket innebär att våra
gymnasieungdomar kan åka med Skånetra kens
kollektivtra k helt fritt när som helst i hela Skåne.
Tidigare har vi haft skolbiljett som bara kunde användas
mån-fre från morgon till eftermiddag för skoländamål. Nu
får alla ungdomar denna möjligheten vilket vi hoppas
innebär att vi får er åkande på våra linjer så att vi kan
behålla våra busslinjer och få nya. Vi vänjer våra
ungdomar vid att använda kollektivtra ken i tidig ålder.
Nu har vi infört både seniorbiljett och nu ungdomsbiljetten — det ska vi vara stolta över.
Vi beställde från KS en utredning om framtidens
räddningstjänst. Den är nu klar och rekommendationen
är att vi ansöker om medlemskap i Räddningsförbundet
Skåne Nordväst (RNSV). Förvaltningen arbetar nu med
att förbereda för diskussioner och för ev kommande

Charlotte Wachtmeister, ordf BBM
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förhandling om medlemskap. Lagstiftning och ett
förändrat uppdrag innebär att vi måste arbeta med denna
fråga skyndsamt. Återkommer lite längre fram med mer
information i detta mycket viktiga ärende.

Valarbetet under sommaren
14 och 15 juli är aktiviteter inbokade.
Info kommer. Kampanjandet efter
semestrarna startar i början av augusti
och då behöver alla som vill ha uppdrag för moderaterna nästa mandatperiod avsätta tid och engagera sig i
detta.
______________________________

Vi valde från vår moderata sida att svara på remissen
gällande möjliggörandet av småskalig gårdsförsäljning av
vin. Vi är mycket positiva till en sådan och jag är glad över
att vi kunde ta ställning för att tillåta gårdsförsäljning och
tillsammans med Höganäs driva frågan vidare.

Nomineringskommittén

Vi har intensi erat valkampanjandet nu i juni. Det har varit
så kul att trä a både er som varit med och våra väljare.
Några er av våra kandidater har anslutit sig till oss
dörrknackare och det är toppen men — vi har många
dörrar och områden kvar att knacka så många er av er
som vill företräda oss under nästa mandatperiod
måste komma med.

Kommittén kommer under augusti att
skicka ut ett formulär där intresseanmälan kan göras för uppdrag under
kommande mandatperiod. Man
kommer där även att kunna boka upp
sig för intervju, som kommer att äga
rum i september, direkt efter valet.
______________________________

Jag vill önska er alla en riktigt glad sommar. Ta vara på
er och njut av efterlängtad ledighet, sol och bad. Sen
väntar, som alltid när det är valår, en spännande
valkampanj och höst.

Nya medlemmar
Det är glädjande att kunna konstatera
att vi fått era nya medlemmar under
våren och vi passar på att än en gång
hälsa alla hjärtligt välkomna.

Johan Olsson Swanstein
Kommunstyrelsens ordförande

______________________________

BBM på webb, mail och
facebook

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

https://bjarebastad.moderatweb.se
bjarebastad@moderaterna.se
bjarebastadmoderaterna
______________________________

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

🌞

Var rädd om dig själv och andra.
Njut av vårt vackra Bjäre och — till
alla Bjäre-Båstad Moderater
önskas

Glad Sommar
Ninni Markow
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