I VÅR KOMMUN

Kommunalrådet har ordet

Johan Olsson Swanstein:
Tillsammans ska vi ta oss
igenom denna märkliga tid
Det är oroliga tider. De senaste månaderna har varit omskakande och många känner stor oro och osäkerhet kring
framtiden. Vi befinner oss i ett läge som prövar oss alla. Det
är bara genom gemensamt ansvar vi tar oss igenom detta.
Det är viktigt att behålla lugnet och vara uthålliga. Politiskt
har vi fattat många beslut som har inneburit att vi stöttar
upp och ger förutsättningar för att våra verksamheter, service och tjänster i kommunen ska fungera på bästa sätt utifrån
det läge vi befinner oss i.
Vi värnar våra äldre och personer i riskgrupper, de som bor
hemma och på våra boenden. Jag vill å allas vägnar tacka våra
medarbetare inom vård- och omsorg för det fina och viktiga
arbete ni utför varje dag. Det är ett svårt läge just nu och vi
har fattat beslut om att höja grundbemanningen inom vård
och omsorg för att klara av att tillhandahålla en god service
och värna våra medarbetare. Vi har även fattat beslut om att
inte bevilja insatser inom hemtjänst och hemsjukvård för
delårsboende.
Vi är glada över att ha antagit en ny översiktsplan för vår
kommun. Det är ett viktigt beslut för att tydligt visa vad vi vill
för framtiden. Vi prioriterar rundare samhällen för att skapa
närhet till service och kollektivtrafik. Vi har även beslutat
att ta fram en fördjupad översiktsplan för Torekov med stöd
från underlag ”Torekov-byn vid havet”. Här kan vi skapa goda
förutsättningar för Torekovs utveckling. Vi är nöjda med att
kunna peka ut mer verksamhetsmark. Vi vet att det behövs
och är bra för framtida etableringar.
Tyvärr fortsätter våra ekonomiska bekymmer. Vi har fortfarande underskott i den kommunala driften och arbetar på
för att komma tillrätta med det. Coronapandemin har gjort
det ekonomiska läget ännu mer svårhanterligt vilket gör att
vi nu i juni tar investeringsbudgeten och först mot årets slut
driftbudgeten.
Nu har de första hyresgästerna flyttat in på vårt nya boende
Haga Park. Vi hoppas att ni skall trivas. Med tanke på rådande omständigheter har vi valt att skjuta på vår invigning.
Kommunen placerar sig bra i den senaste mätningen i
Aktuell Hållbarhet. Årets miljöpris går till Milena Bergquist
samt till Ann-Marie och Lennart Johansson för deras bidrag
som var för sig och tillsammans bidrar till biologisk mångfald. Grattis! Årets kulturstipendie går till Amanda och Adina
Romare som lyfter fram psykisk ohälsa bland unga. Grattis!
Vi firade vår första kommunala flaggdag den 17 maj. Birgit
Nilsson stod åter på scen och det blev en mycket fin ceremoni på
Birgit Nilssons museum. Tack för det fina arrangemanget och till
er som flaggade denna dag.
Vårt nationaldagsfirande blir i år i digital form. Firandet
kan ses via bastad.se och i olika sociala medier den 6:e juni.
Arbetet med Banvallen är avslutat och det skall vi fira.
Vilket fantastiskt sätt den knyter ihop delar av vår kommun
med varandra. Snart är även omdaningen av Köpmansgatan
klar. Så fint det blivit. I början av juni återgår vi till normalläge – det är efterlängtat av oss alla. Tack för tålamod och för
gott arbete av entreprenören.
Det blir en ovanlig sommar i år. Många av våra klassiska
arrangemang är inställda och vi får vänta och längta till nästa
år. Viktigt just nu är att vi inte ställer in utan om. Vi fortsätter blicka framåt och upprätthåller det arbete som avser
kommande och inplanerade aktiviteter, investeringar och
utvecklingsprojekt. Det är angeläget att vi fortsätter planera
för framtiden och håller i vårt långsiktiga arbete. Givetvis
måste vi vara medvetna om att det som sker kommer att påverka oss och att det kan innebära att tidigare beslut behöver
omvärderas och omprioriteras.
Jag stärks av och gläds åt all den vilja,
nytänkande och drivkraft som finns i vår
kommun. Människor och företag som hjälps
åt, hittar nya lösningar och ställer upp för
varandra. Tillsammans ska vi ta oss igenom
denna tuffa och märkliga tid. Ta hand om er
och njut av sommaren.
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Ett annorlunda nationaldagsfirande väntar
Det blir ett gemensamt nationaldagsfirande i år,
om än ett annorlunda sådant. På grund av rådande
omständigheter har Båstads kommun fått hitta ett
annat sätt som välkomnar alla kommuninvånare att
fira nationaldagen tillsammans. Lösningen blir en
film med ett förinspelat firande i Bjäre Härads Hembygdspark.
Den 27 maj påbörjades filminspelningen i Bjäre Härads
Hembygdspark. Resultatet blev en film fylld med sång,
tal, musik och flagghissning.
– Det är väldigt roligt att kunna erbjuda ett alternativt nationaldagsfirande med ett fantastiskt innehåll.
Vi kommer att anstränga oss för att nå ut till så många
som möjligt av dem som bor och vistas i vår kommun.
Vi hoppas och verkar för att även dem som bor i något
av kommunens boenden ska få ta del av det här kulturella utbudet, säger Helene Steinlein, kulturchef och
kulturskolechef på Båstads kommun.
I filmen medverkar bland annat Carolina Söderman
och Peter Hallström som för första gången framför en
nyskriven hyllningssång till Bjärebygden.
Svenska flaggan hissas och kommunstyrelsens ordförande Johan Olsson Swanstein håller ett tal.
Medverkar gör även skolchef Inga-Britt Henriksson
samt turism- och näringslivschef Karin Bengtsson.
Kulturskolan deltar med två sångelever och vi får också
njuta av inspelad musik av Laholms manskör. Ordförande i Bjäre Härads Hembygdsförening avslutar firandet.
Filmen kommer att kunna ses på Båstads kommuns
webbplats från och med den 6 juni.
– Vår önskan är att förmedla hopp, framtidstro och
gemenskap även om vi inte kan träffas fysiskt.

Nybörjarkurser i crawl för vuxna
I sommar blir det crawlskola för vuxna på Malenbadet under perioden 6 juli-17 juli.
Exakt tid meddelas senare. Vi lär ut andningsövningar, balans i vattnet, benspark,
frånskjut och vändningar under vattnet. Förkunskaper: Vattenvana och simkunnighet. Kostnad: 1900 kr. Anmälan: mia.lundstrom@bastad.se eller 0431- 770 26.

Så firar vi våra studenter i år

Haga Park har öppnat sina dörrar
I mitten av april flyttade de första vård- och omsorgstagarna in i kommunens nya vård- och omsorgsboende Haga Park.
– Haga Park är fantastiskt och jag hoppas att de som
ska bo här kommer trivas, säger Ingrid Pettersson,
socialt ansvarig socionom inom Vård och omsorg.
Från början planerades en öppen visning av Haga
Park för allmänheten. Men med anledning av spridningen av covid-19 fick visningen ställas in.
– Förhoppningsvis kan vi bjuda in allmänheten i
ett senare skede. Kanske nästa år, när det blommar i
trädgården.
På bastad.se kan du se fler bilder inifrån Haga Park.

Ett annorlunda studentfirande väntar årets studenter på
Akademi Båstad Gymnasium. Då Folkhälsomyndigheten
har kommit med nya rekommendationer kring studenten
som förbjuder större gemensamma ceremonier, samlingar eller parader för samtliga avgångsklasser, har man
på Akademi Båstad Gymnasium fått se över hur deras
studenter ska kunna få en så högtidlig och festlig student
som möjligt.
Avslutningen kommer att ske i skolans atrium där
eleverna står fördelade på andra och tredje våningen. Därefter sker rektorstal, sång, stipendieutdelning,
mösspåtagning och studentsång. Avslutningen kommer
att livesändas på skolans Facebooksida. Utspringet
kommer att ske klassvis och varje elev får bjuda in max
två gäster.

Nu släpper vi tomter i Förslöv

Till er som står i den kommunala tomtkön finns det nu 32
stycken villatomter i Förslöv att anmäla sitt intresse för.
Besök bastad.se/forslov för att se karta över tomter och
priser för dessa. Villatomterna är från 700 kvadratmeter och uppåt.
Vill du sätta upp dig i tomtkön i Förslöv eller vill veta
mer om tomterna? Kontakta Mia Lundström på Båstads
kommun på nummer 0431-77026.

Hasse ”Kvinnaböske” Andersson sänder en hälsning

På kommunens Facebooksida och på bastad.se/coronavirus delar Hasse ”Kvinnaböske” Andersson med sig av en
videohälsning till alla i Båstads kommun. ”Ta hjälp om du behöver det och hjälp andra om du kan. För det är så
vi gör på Bjäre – vi hjälps åt!” Vill du få hjälp av kommunens volontärverksamhet? Ring 0431-777 60.
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