
Bjäre Båstad Moderata Förening — BBM Oct 31, 2022

Kommunalrådet har Ordet
     

Tackar för ett fantastiskt valresultat
Kära moderatvänner! 

Vilket fantastiskt resultat vi Moderater fick i valet — ett fint 
kvitto på vårt arbete och målmedvetna linje för vår kommun. 
Jag har fortfarande lite svårt att smälta resultatet och vill tacka 
våra väljare och inte minst alla de som ytterligare visade sitt 
förtroende och valde att kryssa mig. Jag skall förvalta det 
förtroendet på allra bästa sätt. Roligt är också att jag numera 
har en plats i regionfullmäktige där jag har som ambition att ta 
tillvara vår del av regionen och satsa på sjukvårdsfrågorna.


Efter valresultatet har det varit hårt arbete med förhandlingar 
kring ny majoritet och budget 2023. Vårt valresultat har givit 
oss ytterligare fyra mandat och med det fler platser i nämnder 
och styrelser. Samverkan för Bjäre gick som helhet starkt fram, 
bara L tappade ett mandat. 

Vi kunde ganska snart konstaterar att det fanns goda förut-
sättningar att fortsätta samarbetet vilket innebär att vi inte 
behöver tappa fart i vårt påbörjade arbete. För det finns frågor 
kvar att lösa ut i god anda även denna mandatperioden — alltid 
med medborgarnas bästa för ögonen. Detta ger oss nu 
återigen möjligheter att långsiktigt ta ansvar och fortsätta 
utveckla vår kommun. Det är lätt att konstatera, i sammanhang 
som dessa, att sakfrågor och personkemi har otroligt stor 
betydelse i lokalpolitiken. 


Det är osäkra tider just nu och både nytt säkerhetspolitiskt och 
ekonomiskt läge kommer att prägla ingången av vår nya vår-
budget. Med återhållsamhet på helheten tar vi, efter bästa 
förmåga, sikte mot framtiden. Mer om budget 2023 i nästa 
medlemsbrev. 


I våra förhandlingar kommer vi moderater att inta följande 
ordförande- och vice ordförandeposter:


Styrelsen informerar

Valet är överståndet
Vår valrörelse gav ett mycket bra 
resultat, vi gick fram fyra mandat i 
kommunfullmäktige, från tio till fjorton 
fullmäktigeledamöter (av 41). 
 
Stort tack till alla som på olika sätt var 
med och kampanjade i valrörelsen och 
gjorde kommunen ännu mera blå. Det 
fina valresultatet firades med en 
pizzakväll på Thorstens i Båstad till-
sammans med alla som varit med på 
dörrknackning, på torg- och tåg-
aktiviteter och som gått runt och lappat 
brevlådor.

Grattis vill jag säga till Gösta 
Sandgren, som av en enig församling 
valdes till kommunfullmäktiges 
ordförande den 19 oktober.

Styrelsen ska göra en utvärdering av 
valrörelsen, med avseende på aktiviteter, 
material, information etc,etc, och vi vill 
gärna ha dina synpunkter. Så hör av 
dig, båda om det du tycker var bra och 
det du tycker vi borde gjort annorlunda. 

Skicka dina synpunkter till — 
bjarebastad@moderaterna.se 
 
Charlotte Wachtmeister 
ordförande
________________________________
Vill du engagera dig?
Verksamhetsåret 2022 närmar sig sitt 
slut och ledamöter ska väljas till BBMs 
styrelse för 2023. Så nu finns det 
möjlighet för dig som vill engagera dig i 
föreningen att anmäla ditt intresse. 

Din anmälan skickas till BBMs 
valberedning, sammankallande Gösta 
Sandgren, via — 
bjarebastad@moderaterna.se.
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Vid nya Kommunfullmäktiges första möte valdes Gösta 
Sandgren till ordförande för KF — stort Grattis. Ska bli riktigt 
roligt att få samarbeta med Gösta i hans nya roll och jag önskar 
honom all lycka i uppdraget, vilket han kommer att utföra med 
bravur. Charlotte Wachtmeister valdes till ordförande i KF:s 
valberedning — stort grattis till detta uppdrag. Charlotte har 
nu påbörjat arbetet med valberedningen. 


På novembersammanträdet kommer vi att utse nämnder och 
styrelser och på decembersammanträdet styrelser till bolag 
samt övriga uppdrag. Vår nomineringskommitté arbetar just 
nu med att lägga pusslet och vi återkommer i nästa medlems-
brev till hur våra nämnder m.m. kommer att besättas.


Jag ser mycket fram emot denna mandatperioden — känns 
verkligen kul och vår nya KF-grupp är riktigt taggad vilket 
märks när vi träffas. Stort tack för allt arbete och för förtroendet 
jag fått att leda vår fina kommun.


Johan Olsson Swanstein

Kommunstyrelsens ordförande

Politisk information

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

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

Kommunfullmäktigesammanträdena kan du som är intresserad, 
följa på Youtube via kommunens hemsida här 

Nästa sammanträde äger rum den 16 november kl.18.30

BBM på webb, mail och facebook

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

 bjarebastadmoderaterna 

Utbildning Webbakademin
Webbakademin är Moderaternas 
digitala utbildningsplattform. Här kan du 
läsa igenom och reflektera i ditt tempo. 
Titta på filmer och lyssna på 
presentationer i lugn och ro och avsluta 
med att testa av dina kunskaper. Här 
finns bl.a grundläggande utbildningar 
för dig som är ny medlem och för dig 
som varit med ett tag och bär ett 
politiskt uppdrag.Klicka här för att 
logga in och klicka därefter på 
utbildning.

Har Du frågor om M-utbildningar, så 
kontakta gärna utbildningsansvarig 
Lennart Nilsson på 
bjarebastad@moderaterna.se 

_______________________________

Våra nätverk

Moderata Seniorer 
M-seniorerna vill påminna om 
informationsmötet den 15 november 
kl. 14.00 i kommunhuset/
Sessionssalen då Johan Olsson 
Swanstein berättar om valrörelsen, 
resultatet och framtiden.


Anmälan före 11/11 till: 
ann.elofson@bjarenet.com

mona.kallback@telia.com 


M-kvinnorna
På länken här under finns info https://
moderaterna.se/moderatkvinnorna/


Representant i styrelsen är Teresa 
Westerberg 

MUF
På länken här under finns info https://
muf.se/ 


Representant i styrelsen är Alfred 
Thronée

_______________________________

Välkommen att höra av dig
Har du frågor eller funderingar gällande 
BBM är du alltid välkommen att höra av 
dig till styrelsen. Enklast gör du det via 
mail till bjarebastad@moderaterna.se 

MQ — Bjäre Båstad

🌞 

Värmen hänger sig kvar, hösten färgar naturen och jag önskar 
att ni alla har möjlighet att på olika sätt njuta av och ta tillvara 
allt det vackra vårt Bjäre erbjuder.   


Ninni Markow 

Föreningens vice ordförande 
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