
Kandidater 
kommunfullmäktige

Dina kandidater till  kommunfullmäktige i Båstad.

Vi söker ditt förtroende
Vid förra valet fick vi förtroendet att leda vår kommun. Det har 
vi tagit på största allvar och jobbat målmedvetet framåt för kommu-
nens bästa. Vi tror på utveckling. För att även kommande genera-
tioner ska kunna leva gott på Bjäre måste vi planera för framtiden. 

Vi Moderater vill ta vara på Bjäres alla möjligheter genom 
att både utveckla och vårda. För oss handlar det om att ta 
steg för steg och hela tiden arbeta för att underlätta vardags-
livet för oss som bor här. Det går inte att möta framtiden stilla- 
stående. Ska Båstads kommun vara fantastisk även under åren 
som kommer, så behövs ett politiskt ledarskap som vill satsa 
för framtiden. Det har vi visat att vi både vill, kan och vågar och 
önskar nu ditt förtroende för att kunna fortsätta detta arbete. 

BÅSTADS KOMMUN

Vi satsar på 
trygghet
• Fler synliga poliser
• Mer trygghetsskapande 

belysning och kameror
• Fler säkra gång-  

och cykelstråk
• Stärkt civilförsvar

Vi satsar på en 
god vård och 
omsorg
• Motverka ofrivillig 

ensamhet i samverkan 
med civilsamhället

• Fortsatt satsning 
och fokus på 
LSS-verksamheten

• Nytt vårdboende på  
västra Bjäre

• Ge vård- och 
omsorgspersonal 
inflytande och bra 
arbetsmiljö

• Valfrihet att välja boende 
och påverka sin egen 
livssituation

Vi gjorde som  
vi lovade
• Ekonomi i balans som 

möjliggjort stora satsningar  
på kärnverksamheterna

• Satsningar på skolan med 
fokus på kunskap och 
modern lärandemiljö

• Nytt äldreboende och 
kvalitetssatsningar inom  
vård och omsorg

• Avgiftsfria bussresor  
för seniorer 75+

• Utökade satsningar på 
föreningslivet med fokus  
på barn och unga

• Goda resultat på våra 
trygghetssatsningar  
- t.ex. belysning, samverkan 
- kommun/polis samt 
långsiktig planering

• Stora satsningar på vatten för 
att säkra tillgång och kvalitet

Vi satsar på 
näringsliv och 
företagande
• Förenkla för företagen — 

minska onödigt krångel
• Mer företagsmark så att 

både företag som växer 
och vill växa ska kunna 
expandera

• Jobba aktivt med 
kompetensförsörjningen 
på Bjäre

Vi satsar på 
utbildning och 
kunskap
• Våra förskolor och skolor 

ska stå för kunskap och 
bästa lärmiljö

• Lärande så alla elever kan 
få stöd och stimuleras på 
sin nivå

• Tidiga insatser och bra 
elevhälsa för våra elever

• Behörig personal med 
rätt förutsättningar att ge 
våra barn bästa möjliga 
utbildning

Vi satsar för 
framtiden
• Ordning och reda i 

ekonomin - vår högsta 
prioritering

• Arbeta för fortsatt låg 
skattesats

• Satsa på arbetslinjen — 
alla som kan ska arbeta

• Satsa på vårt förenings- 
och kulturliv

Vi satsar på 
miljö och 
hållbarhet
• Vår jordbruksmark ska 

värnas och bevaras så att 
vi kan trygga vår inhemska 
livsmedelsproduktion

• Det ska löna sig och  
vara enkelt att göra 
miljösmarta val

• Miljöarbetet ska vara 
högt prioriterat inom alla 
kommunala områden

Läs mer om  
kandidaterna
Scanna  
QR-koden

Båstad
0001 01293 vänd

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat 
du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en 
eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1 Johan Olsson Swanstein, 45, kommunalråd, Båstad2 Rustan Svensson, 66, risk manager, Rammsjöstrand3 Cathrine Eriksson, 64, f.d. socialchef, Båstad4 Ulf Jiewertz, 68, teolog, pedagog, Västra Karup5 Charlotte Wachtmeister, 66, förskolelärare, Torekov6 Gösta Sandgren, 72, f.d. personaldirektör, Ranarp7 Linda Bertilsson Ivarsson, 32, grundskollärare, Grevie8 Lennart Nilsson, 64, advokat, Stora Hult9 Ninni Markow, 73, legitimerad psykolog, Förslöv10 Håkan Hagström, 63, jurist, Öllövsstrand11 Susanne Jung, 70, egenföretagare, Torekov12 Erik Agnorelli, 21, studerande, Båstad13 Ann Elofson Bernstedt, 69, egenföretagare, Rammsjö14 Magnus Sjeldrup, 55, egenföretagare, Båstad15 Tony Ivarsson, 58, utbildare, lantbrukare, Ängelsbäck16 Jonatan Kruuse, 31, lärare, Förslöv17 Jan Ahlström, 72, civilekonom, Segelstorpsstrand18 Johan Wastensson, 52, säljare, Båstad19 Alfred Thronée, 19, studerande, Västra Karup20 Marie-Louise Lindén, 80, socionom, Båstad21 Carl Lilliehöök, 67, civilingenjör, Torekov22 Nils Perlhagen, 77, VVS-konsult, Kattvik23 Annika Stefansson, 64, företagare, Torekov24 Viktor Törnqvist, 32, egenföretagare, Kattvik25 Nicole Hagström, 62, tolk, Öllövsstrand26 Anette Åkesson, 56, civilekonom, Hov

0001 01293

27 Christer De La Motte, 72, f.d. socialchef, Hemmeslöv28 Mona Källbäck, 79, f.d. arbetsledare, Båstad29 Lars Elofsson, 75, agronom, Rammsjö30 Ulf Bejrum, 66, f.d. polis, Båstad31 Simon Ahlberg, 29, företagare, Hemmeslöv
Båstad

0001 01293 vänd

VAL TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat 
du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en 
eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1 Johan Olsson Swanstein, 45, kommunalråd, Båstad2 Rustan Svensson, 66, risk manager, Rammsjöstrand3 Cathrine Eriksson, 64, f.d. socialchef, Båstad4 Ulf Jiewertz, 68, teolog, pedagog, Västra Karup5 Charlotte Wachtmeister, 66, förskolelärare, Torekov6 Gösta Sandgren, 72, f.d. personaldirektör, Ranarp7 Linda Bertilsson Ivarsson, 32, grundskollärare, Grevie8 Lennart Nilsson, 64, advokat, Stora Hult9 Ninni Markow, 73, legitimerad psykolog, Förslöv10 Håkan Hagström, 63, jurist, Öllövsstrand11 Susanne Jung, 70, egenföretagare, Torekov12 Erik Agnorelli, 21, studerande, Båstad13 Ann Elofson Bernstedt, 69, egenföretagare, Rammsjö14 Magnus Sjeldrup, 55, egenföretagare, Båstad15 Tony Ivarsson, 58, utbildare, lantbrukare, Ängelsbäck16 Jonatan Kruuse, 31, lärare, Förslöv17 Jan Ahlström, 72, civilekonom, Segelstorpsstrand18 Johan Wastensson, 52, säljare, Båstad19 Alfred Thronée, 19, studerande, Västra Karup20 Marie-Louise Lindén, 80, socionom, Båstad21 Carl Lilliehöök, 67, civilingenjör, Torekov22 Nils Perlhagen, 77, VVS-konsult, Kattvik23 Annika Stefansson, 64, företagare, Torekov24 Viktor Törnqvist, 32, egenföretagare, Kattvik25 Nicole Hagström, 62, tolk, Öllövsstrand26 Anette Åkesson, 56, civilekonom, Hov

Vi har bl.a. moderniserat och höjt kvaliteten i 
våra förskolor och skolor, fortsatt utveckla för 
ett gott företagsklimat och ökat satsningen på 
en god äldreomsorg. 

Vi är idag den tryggaste kommunen i vårt när-
område. Vi är övertygade om att de prioriteringar 
vi valt att göra, och vill fortsätta göra, är nödvän-
diga för att också stärka och vårda den familjära 
atmosfären på Bjäre, tryggheten, vår fantastiska 
natur och det rika kultur- och föreningsliv som 
finns här. Det börjar alltid med ordning och reda 
i ekonomin, men det slutar inte där. För oss är 
det en självklarhet — inte målet. Vårt mål är högt 
uppsatt — Båstads kommun ska under åren som 

Med din hjälp och din röst kan vi 
få en ny regering redan i höst. En 
regering som är redo att bana väg 
för en positiv samhällsutveckling.  
Ge Moderaterna chansen i valet.

Nu får vi ordning på Sverige

Kandidater  
till riksdagen

Valet i höst är ett val mellan ett tryggt samhälle, grön 
klimatomställning och arbetslinjen eller en kriminalitet 
som biter sig fast, elbrist och bidragslinje. Ett val som 
avgör om det ska gå att leva i hela Sverige eller om det 
ska vara dyrt att vara svensk.

Du har möjlighet att rösta fram en ny regering med 
en politik för en bättre samhällsutveckling. En röst på 
Moderaterna är en röst för att få ordning på Sverige. Och 
en röst på en ny regering som är redo att få saker gjorda. 
 
För Moderaterna är det självklart att dina skatte-
pengar ska gå dit de är menade. Vi prioriterar yttre och 
inre säkerhet och vi vill skapa ett samhälle att lita på när 
det gäller. Alla som kan jobba ska jobba och vi ska ta led-
ningen i den globala klimatomställningen.
 
Förtidsröstningen startar 
den 24 augusti och innan dess 
har du fått ditt röstkort i brev-
lådan. Informationen på röst-
kortet beskriver hur du för-
tidsröstar och hur du röstar på 
valdagen den 11 september. 

RIKSDAG

Vi behöver din röst  
för att få ordning  

på Sverige

Lägg din röst  
på Moderaterna 
för att få ordning 

på Sverige!

Norra och Östra Skåne

0001 02569 vänd

VAL TILL RIKSDAGEN

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat 

du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en 

eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1 Maria Malmer Stenergard, 41 år, jurist, RD-ledamot, Åhus

2 Hans Wallmark, 57 år, redaktör, RD-ledamot, Ängelholm

3 Lars Johnsson, 58 år, advokat, Hästveda

4 Ludvig Ceimertz, 30 år, kriminalvårdare, Kristianstad

5 Lynn Thulin, 40 år, politisk sekreterare, Tyringe

6 Christer Akej, 66 år, civilingenjör, Hannas

7 Anette Lantz, 49 år, ingenjör, Perstorp

8 Robin Holmberg, 33 år, kommunalråd, Ängelholm

9 Per Martin Svensson, 55 år, företagare, Tomelilla

10 Susanne Resmark, 58 år, operasångerska, Ängelholm

11 Agneta Normann, 75 år, fastighetsförvaltare, Hjärnarp

12 Christian Areskoug, 47 år, kirurg, Rebbelberga

13 Kenny Hansson, 26 år, fastighetsmäklare, Hässleholm

14 Marika Bernadt, 64 år, tolk, Västra Torup

15 Mustafa Sharif, 18 år, studerande, Kristianstad

16 Frederick Thott, 49 år, polisanställd, Simrishamn

17 Joakim Karlsson, 50 år, företagsledare, Tyringe

18 Mikael Brorsson, 56 år, VD, Tomelilla

19 Richard Berggren, 47 år, senior advisor, Åhus

20 Peter Rimsby, 59 år, företagare, Gladsax

21 Emil Ekstrand, 38 år, funktionschef, Tomelilla

22 Sebastian Johansson, 34 år, elingenjör, Vittsjö

23 Gösta Sandgren, 72 år, f.d. personaldirektör, Ranarp

24 Bertil Fredlund, 71 år, professor, Skåne-Tranås

25 Rickard Jönsson, 55 år, avdelningschef, Vinslöv

26 Michael Sempert, 37 år, supply chain manager, Magnarp
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27 Stephan Tyrling, 68 år, f.d. flygofficer, Ängelholm

28 Mattias Sandberg, 46 år, civilingenjör, Magnarp

Norra och Östra Skåne

0001 02569 vänd

VAL TILL RIKSDAGEN

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat 

du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en 

eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1 Maria Malmer Stenergard, 41 år, jurist, RD-ledamot, Åhus

2 Hans Wallmark, 57 år, redaktör, RD-ledamot, Ängelholm

3 Lars Johnsson, 58 år, advokat, Hästveda

4 Ludvig Ceimertz, 30 år, kriminalvårdare, Kristianstad

5 Lynn Thulin, 40 år, politisk sekreterare, Tyringe

6 Christer Akej, 66 år, civilingenjör, Hannas

7 Anette Lantz, 49 år, ingenjör, Perstorp

8 Robin Holmberg, 33 år, kommunalråd, Ängelholm

9 Per Martin Svensson, 55 år, företagare, Tomelilla

10 Susanne Resmark, 58 år, operasångerska, Ängelholm

11 Agneta Normann, 75 år, fastighetsförvaltare, Hjärnarp

12 Christian Areskoug, 47 år, kirurg, Rebbelberga

13 Kenny Hansson, 26 år, fastighetsmäklare, Hässleholm

14 Marika Bernadt, 64 år, tolk, Västra Torup

15 Mustafa Sharif, 18 år, studerande, Kristianstad

16 Frederick Thott, 49 år, polisanställd, Simrishamn

17 Joakim Karlsson, 50 år, företagsledare, Tyringe

18 Mikael Brorsson, 56 år, VD, Tomelilla

19 Richard Berggren, 47 år, senior advisor, Åhus

20 Peter Rimsby, 59 år, företagare, Gladsax

21 Emil Ekstrand, 38 år, funktionschef, Tomelilla

22 Sebastian Johansson, 34 år, elingenjör, Vittsjö

23 Gösta Sandgren, 72 år, f.d. personaldirektör, Ranarp

24 Bertil Fredlund, 71 år, professor, Skåne-Tranås

25 Rickard Jönsson, 55 år, avdelningschef, Vinslöv

26 Michael Sempert, 37 år, supply chain manager, Magnarp
Ulf Kristersson,  
Partiledare

Johan Olsson Swanstein, 
Kommunstyrelsens ordförande

kommer bli Sveriges bästa kommun att leva och 
bo i; för ung som äldre, för nyinflyttad och för dig 
som är Bjärebo sen generationer. För att nå dit 
ska vi fortsätta på den inslagna vägen — fort-
sätta utveckla och satsa på våra kärnverksam-
heter och arbeta för att tryggheten tas på allvar. 

Vi vet att jobb, företagande och bostäder 
inte skapas av sig självt! Vår kommun mår bra 
av att växa och utvecklas. Det är så vi får resur-
ser till allt vi vill göra för dig och för alla Bjärebor 
de kommande åren. 

Chansa inte — rösta på  
Moderaterna BjäreBåstad



Bli medlem  
i Moderaterna
Du blir enklast medlem genom att swisha  
100 kr till 123 336 00 70 och ange  
namn och personnummer i meddelandet. 

Viktiga datum

Kontakta oss
Hemsida: bjarebastad.moderatweb.se
E-post: bjarebastad@moderaterna.se

Följ oss på Facebook
Bjäre-Båstad Moderaterna
facebook.com/bjarebastadmoderaterna

AUGUSTI
Förtidsröstningen  
i Sverige startar.

SEPTEMBER
Valdagen - vallokalerna är öppna 

mellan kl. 08.00 och 20.00.

24

11

För en trygg 
och ansvarsfull 
utveckling av 
Båstads kommun

Bjäre-Båstad Moderaterna

RÖSTA PÅ MODERATERNA I BJÄRE-BÅSTAD
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Anna Jähnke,  
Regionråd Region Skåne

Nordvästkretsen

0001 01992 vänd

VAL TILL REGIONFULLMÄKTIGE

Du kan personrösta genom att sätta ett kryss för den kandidat 

du helst vill ska bli vald. Du kan inte personrösta på fler än en 

eller någon annan kandidat än dem som står nedan.

1 Anna Jähnke, 45 år, socialarbetare, regionråd, Helsingborg

2 Peter Danielsson, 48 år, kommunstyr. ordf., Helsingborg

3 Robin Holmberg, 33 år, kommunalråd, Ängelholm

4 Felizia Kino, 55 år, företagare, Helsingborg

5 Mats Sander, 59 år, flygvapenofficer, Helsingborg

6 Ann-Charlotte Hammar Johnsson, 56 år, RD-ledamot, Bjuv

7 Johan Olsson Swanstein, 45 år, kommunalråd, Båstad

8 Elisabeth Kullenberg, 70 år, barnläkare, Ängelholm

9 Richard Lundberg, 45 år, banktjänsteman, Helsingborg

10 Marie Weibull Kornias, 67 år, pensionär, Helsingborg

11 Sven-Ingvar Borgquist, 55 år, lantbrukare, Ängelholm

12 Suzana Axeheim, 56 år, projektledare, Helsingborg

13 Alexander Svensson, 26 år, rättsvetare, Helsingborg

14 Christian Areskoug, 47 år, kirurg, Ängelholm

15 Maija Rampe, 42 år, företagare, Ängelholm

16 Matilda Malmgren, 34 år, affärsutvecklare, Helsingborg

17 Anders Ståhl, 58 år, politisk sekreterare, Höganäs

18 Therése Långberg, 41 år, bemanningsplanerare, Klippan

19 Ninnie Lindell, 57 år, politisk sekreterare, Bjuv

20 Roger Nielsen, 56 år, officer, Åstorp

21 Theresa Rosbäck, 51 år, företagare, Örkelljunga

22 Ola Carlsson, 51 år, lantbrukare, Ängelholm

23 Johan Rausgård, 46 år, ekonom, Helsingborg

24 Clara Holmén, 18 år, studerande, Åstorp

25 Ingela Sylwander, 63 år, företagare, Ängelholm

26 Ann-Charlotte Svärd, 53 år, strategisk utv., Helsingborg

0001 01992

27 Nini Hansen, 51 år, entreprenör, Helsingborg

28 Susanne Resmark, 58 år, operasångerska, Ängelholm

29 Anna Larsson, 55 år, utvecklare, Höganäs

30 Patrik Bellner, 53 år, arbetsförmedlare, Helsingborg

31 Jan-Olof Carlson, 50 år, förstelärare, Klippan

32 Robin Landin, 22 år, lärarstudent, Helsingborg

33 Anders Cato, 54 år, polisinspektör, Helsingborg

34 Anna Andresen, 44 år, PR-konsult, Klippan

35 Anders Källström, 52 år, stationschef, Ängelholm

36 Agneta Normann, 75 år, fastighetsförvaltare, Ängelholm

37 Ingemar Narheim, 74 år, doktor, Höganäs

38 Tony Ivarsson, 58 år, lantbrukare, Båstad

39 Patricia Brorsson, 26 år, lastbilschaufför, Bjuv

40 Torbjörn Rosdahl, 73 år, f.d. finanslands.råd, Helsingborg

41 Liselott Perlhagen, 53 år, fil. kand. psykologi, Ängelholm

42 Henrik Lundquist, 47 år, biomedicinsk analytiker, Ängelholm

43 Mattias Sandberg, 46 år, civilingenjör, Ängelholm

BÅSTAD

På skåningarnas 
sida!
För att hantera pandemin har mycket annan vård 
behövt vänta. Nu gäller det att ta itu med väntetiderna 
i vården som medför både onödigt lidande för patien-
terna och stora samhällsekonomiska kostnader. Vi vill 
flytta vården närmare patienterna. Med fler tider på vård-
centralen, en välfungerande ambulansservice, och ut-
veckling av nya former för hembesök gör vi vården mer 
tillgänglig i Båstads Kommun.
 
Vi vill utveckla kollektivtrafiken så att även de som 
bor på landsbygden får tillgång till den. Bland annat ge-
nom att erbjuda nya sätt att åka kollektivt för de som bor 
där tillgängligheten är sämre. Infrastrukturen ska ha ut-
gångspunkt i den regionala pendlingen – järnvägs- och 
vägnät ska upprustas och byggas ut. Skåne behöver mer 

lokal elproduktion för att åtgärda elbristen och sänka 
elpriserna – och skatten på energi måste sänkas.

Kandidater 
regionfullmäktige
Dina kandidater till regionfullmäktige i Båstad.

Läs mer
Scanna  

QR-koden

Röstar du på 
Moderaterna  
lovar vi arbeta  
för att:
• Öka tillgängligheten i vården 

och minska köerna
• Införa språkkrav i svenska för all vårdpersonal
• Skåningarna som vill och behöver 

ska få en fast vårdkontakt
• Den psykiska ohälsan minskar 

- och snabbare hjälp
• Utöka primärvården med fler 

tillgängliga tider och längre öppettider 
- så att du får vård snabbare

• Ambulansen ska ha kortare 
inställelsetider på Bjärehalvön

• Göra kollektivtrafiken mer 
tillgänglig på landsbygden

• Införa pensionärsrabatt i 
kollektivtrafiken i hela Skåne

• Vägarna ska bli mer framkomliga 
- genom bättre underhåll

• Överskottet från Öresundsbron ska stanna 
i Skåne och inte gå till Stockholm

Carl-Johan Sonesson, 
Regionstyrelsens ordförande

KOLLEKTIV-
TRAFIKEN SKA BLI MER TILLGÄNGLIG

REGION SKÅNE 


