
Det blev inte mycket till vinter men desto mer hoppas 
vi nu på en fin vår. Det har varit en intensiv start på året 
med många positiva saker, men tyvärr har det uppkomna 
coronavirusutbrottet kommit att prägla arbetet både för 
kommunen och för de lokala företagen. Virusutbrottet har 
fått och kommer att få stora konsekvenser för vårt samhäl-
le. Vi har arbetat strategiskt med frågan kring planering och 
vidtagit åtgärder för att skydda våra invånare och de som är 
mest utsatta. Vi ska se till att vitala samhällsfunktioner kan 
fortsätta att fungera och därmed upprätthålla så mycket 
som möjligt av vår samhällsservice och fortsätta arbetet 
framåt. Tack till alla våra anställda, företagare och enga-
gerade invånare som varje dag gör så att vår kommun och 
vårt samhälle fungerar, i synnerhet nu i kristider.

Glädjande kunde jag tillsammans med min kollega, 
kollektivtrafiknämndens ordförande Carina Zachau (M), 
informera om att Torekov återfår sin helgtrafik. Vi har från 
kommunens sida haft bra och konstruktiva samtal med 
Skånetrafiken som resulterat i att regionen fattat beslut om 
att åter köra turer med 505:an. Vi har nu alla ett ansvar att 
använda vår kollektivtrafik så att vi möjliggör för fortsatt 
bra och tillgänglig kollektivtrafik runt om på Bjäre.

Måltidsklubben flyttas fram

Premiärdatumet för Båstads kommuns projekt Mål-
tidsklubben kommer att skjutas upp. Måltidsklubben 
för seniorer 70+ är ett projekt där äldre ska få möjlig-
het att träffas och äta tillsammans i skolrestaurangen 
på Akademi Båstad Gymnasium.  
   – Vi kommer informera med nytt datum längre fram, 
säger Susanna Bengtsson, måltidschef på Båstads 
kommun. 

Just nu pågår arbetet med att säkra upp vård och om-
sorgsverksamheten utifrån de förutsättningar som 
krävs med tanke på coronaviruset. Detta arbete sker 
samordnat i hela kommunen på uppdrag av kommun-
ledningen.
Det finns många frågor kring vad som kan hända om 
många anställda inom vård och omsorg blir sjuka och inte 
kan jobba. Naturligtvis finns det en risk för att man har 
något mindre antal personal i tjänst dagligen och därmed 
måste prioritera de viktigaste uppgifterna.
   Vi vill dock att invånarna ska veta att personalen inom 
vård och omsorg gör allt vad de kan för att du som är äldre 
eller har en funktionsnedsättning ska känna dig trygg och 
få den omvårdnad, sjukvård eller det stöd du behöver.
   Vi bevakar händelseutvecklingen och har tätt samarbete 
med regionen och andra viktiga myndigheter och följer de 
rekommendationer som de ger löpande. Detta innebär att 
vi har tydliga rutiner kring hur vi arbetar med hygien för 
att minska risken för smittspridning. 
   Om man bor på ett boende för äldre eller personer med 
funktionsnedsättning och av någon anledning blir smittad 
av coronaviruset, så får man bo kvar som vanligt men per-
sonal får extra förhållningsregler för att inte smittan ska 

spridas. Om man bor i sitt eget hem och blir smittad och 
sedan tidigare har stöd från vård och omsorg, så får man 
som vanligt sin hjälp i hemmet. Du som vanligen får dina 
vårdbehov tillgodosedda genom din vårdcentral, ska även 
fortsättningsvis kontakta den för frågeställningar som rör 
din hälsa.
   Du som är anhörig, närstående eller vän avråder vi från 
att besöka nära och kära i riskgrupper under rådande för-
utsättningar, detta gäller kommunens boenden men även 
i det egna boendet. Glöm inte att fortsätta ha kontakten 
med nära och kära genom telefonsamtal och använd den 
nya tekniken i den mån det är möjligt för att även se var-
andra under samtalet. Om du har närstående som har 
vård i livets slutskede, skapar vi möjligheter för att ha den 
fortsatta närheten.
   Det är viktigt att behålla sina dagliga rutiner så långt 
det är möjligt. Du kan fortfarande gå ut i den friska vår-
luften, men gör det inte i grupp. Var inte rädd för att ta 
emot hjälp av vänner och bekanta eller för att berätta om 
din oro över det som sker i samhället just nu, den oron är 
lättare att bära om vi delar den med någon. 
På kommunens samlingssida bastad.se/coronavirus 
hittar du mer information.

Kommunalrådet har ordet
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I VÅR KOMMUN

Farthinder placeras ut på Malen

Arbetet med att bygga om Köpmansgatan pågår nu 
på flera olika fronter. Arbetet med den nya rondellen 
i korsningen Köpmansgatan/Fridhemsvägen är i sin 
slutfas efter flera månaders intensivt arbete. 
   Sedan ett par veckor tillbaka pågår även arbetet med 
att bygga om gång- och cykelvägar längs Köpmans-
gatan, vilket medfört att ljussignaler placerats inne i 
centrala Båstad. Köbildningen har medfört en ökad 
trafik på de mindre gatorna på Malenområdet och för 
att säkra framförallt skolbarnens skolvägar har därför 
farthinder placerats ut i flera korsningar på Malen. 
Vägarbetena beräknas vara slutförda i maj 2020.

Johan Olsson Swanstein: 
Vi vidtar åtgärder för  
att skydda våra invånare

”Tack till alla våra anställda, företagare och 
engagerade invånare som varje dag gör så 
att vår kommun och samhälle fungerar och 
synnerhet nu i kristider.”
Johan Olsson Swanstein (M)

Ungdomsråd söker representanter

Kommunfullmäktige har beslutat om att starta upp ett 
ungdomsråd med representanter från kommunens olika 
högstadie- och gymnasieskolor. 
   – Vi politiker vill ha mer input från ungdomarna. Vi sak-
nar ungdomarnas röster och detta är ett sätt för dem att 
påverka och ge oss sina synpunkter, säger Ingela Stefans-
son (S), ordförande i ungdomsrådet.
   Varje skola väljer ut två representanter och totalt kom-
mer rådet bestå av åtta ungdomar från Strandängsskolan, 
Akademi Båstad, Apelrydsskolan och Förslövs skola. 
Utöver det ska två ungdomar som studerar på annan ort 
väljas in i rådet. 
   – Utse representanter och nominera elever som studerar 
på annan ort och maila in namn och kontaktuppgifter till 
bastads.kommun@bastad.se innan den 30 juni 2020.

Kommunen och polisen har undertecknat en samver-
kansöverenskommelse samt nya medborgarlöften. Vi har 
ett mycket gott samarbete och tar nu nya tag tillsammans. 
Fler trafikövervakningar kommer att ske och det blir 
fortsatta insatser mot bostadsinbrott även om de glädjande 
nog sjunker. Proaktiva åtgärder för att minska brott prio-
riteras. Polisens husbil kommer att befinna sig i våra olika 
tätorter vilket ökar den polisiära närvaron. Vår strategiska 
samverkansgrupp för ökad trygghet är nu igång. Vi är i 
grunden en trygg kommun, men tyvärr upplever många sig 
ändå otrygga. De enda som skall vara otrygga är brottsling-
arna.

Vi blev av Villaägarnas Riksförbund utsedda till bästa 
småhuskommun. Låga kommunala taxor och hur många 
småhus som byggs är faktorer som lyfts fram. Vi arbe-
tar ständigt på vår attraktivitet och är stolta över denna 
utmärkelse. Vi prioriterar ett varierat bostadsutbud som 
möjliggör för våra invånare att oavsett var man befinner 
sig i livet kunna hitta ett bra och passande boende. 

Den 17 maj hissar vi fanorna på Bjäre. Båstads kommun 
får sin första kommunala flaggdag. Den 17 maj är det vår 
fantastiska Birgit Nilssons - världssopran och bjärebo - fö-
delsedag som numera även blir flaggdag. På det sättet kan 
vi fortsatt hedra Birgits gärningar och verk. Tack till Birgit 
Nilssons museum och andra engagerade som möjliggör för 
oss att bevara och vårda det musikaliska arvet men även 
personen Birgit.

Arbetet med Köpmansgatan pågår som 
planerat och det ser ut att bli riktigt fint. 
Jag vill rikta mitt tack till entreprenören 
och alla er som trots stöket kämpar på 

med era affärer eller åker kollektivt. Det är 
så vi tillsammans blir bra och hela tiden 

skapar förutsättningar för ett bättre 
sätt att leva.
Jag önskar er en fin vår och Glad Påsk.




