
Veckans Ankdamms debatt inom Turism – alltmedan omvärlden inte står och vänta 
 
 
a) Centerpartist ifrågasätter Båstad som turistkommun. 
Turismen och besöksnäringen är den del av näringslivet som ökar mest, skriver moderaterna 
Claes Wastensson och Lars Hasselcrona. En av sommarens publikmagneter var Brasseveckan. 
Svar till Janet Gunnarsson (c) ”Förtur för turistsatsningar”, 
 
Det är med stor förundran som vi läser Janet Gunnarssons insändare som ifrågasätter Båstad 
som turistkommun. 
Janet som representerar centerpartiet sitter både i kommunstyrelsen och i fullmäktige. 
Tänk vad som skulle kunna hända om hon ensam fick bestämma. Janets ospecificerade och 
alltid negativa 
tankar till företagande inom besöksnäringen skulle kräva högre skatter, sämre möjligheter till 
sysselsättning med 
mera. 
Den nuvarande alliansen planerar för framtiden och låser sig inte till det som en gång var. 
Tiderna förändras 
och det gör näringslivet också. 
Turismen och besöksnäringen är den del av näringslivet som av naturliga skäl ökar mest. 
Jordbruksnäringen är den som minskar kraftigast, men det finns vissa framgångsrika 
företagare här. 
 
Många jordbrukare vill sälja sin mark till annat levebröd. 
Bjärehalvön med sina naturtillgångar kommer att ha en positiv utveckling med fler 
nyanställningar, chans till fler boende i kommunen och ett levande samhälle. 
Detta har inte Janet Gunnarsson och hennes partivänner förstått. Det finns plats till oss alla. 
Stora företag kan flytta från en dag till en annan, se Eljo. 
Bjärehalvön kommer att bestå och med rätt politik kommer det som ska och bör bevakas 
beaktas och övrigt utrymme ge möjligheter för entreprenörer i olika branscher att etablera sig 
utan behov av ekonomiskt stöd eller bidrag. Mark företag och bostäder måste det naturligtvis 
ges utrymme och planeras för. 
 
Båstads framtid kommer alltid i hög grad att vara turism. 
Det har det varit i 100 år och kommer att så förbli. 
Det skulle vara intressant att få höra Janet precisera sina idéer i konkreta förslag till 
syselsättning och få folk att flytta in i vår kommun som näringsidkare eller boende. 
 
 
 
 
b) Så ska resurserna på Bjäre ”fördelas ansvarsfullt, rättvist och med ett långsiktigt 
perspektiv”. 
Svar till Janet Gunnarsson (c) ”Förtur för turistsatsningar”, 
 
Din insändare är en direkt kränkning och marginalisering av en hel yrkeskår, som består av 
såväl enskilda människor som små och stora företag. Dessa näringsidkare är en del av vårt 
samhälle på Bjäre och de bidrar till kommunens ekonomi. 
Undertonen i din insändare är att Du har en egen personlig politisk agenda och framtidsplan, 
som vad vi förstår inte delas av alla dina partikamrater i centern. 



Nu är alltså sanningens ögonblick inne för dig att redogöra detaljerat för hur din framtidsplan 
för Bjäre ser ut. Hur ska kommunen utvecklas? 
Vilka är de konkreta målen och hur ska du uppnå dessa? 
Som du så riktigt skriver så ska resurserna på Bjäre ”fördelas ansvarsfullt, rättvist och med ett 
långsiktigt perspektiv”. 
För det första: det måste finnas något att fördela. För det andra: för att kunna fördela måste 
det finnas inkomster. Janet Gunnarsson tala om för oss hur Du ska få inkomster till 
kommunen. 
Vi vill också veta hur din plan ser ut för Bjäres lantbrukare i framtiden och hur Du vill locka 
människor att bosätta sig i Båstad kommun. 
Vi förväntar oss att snarast få ta del av dina framtidsplaner för vår kommun. Det gäller din 
trovärdighet som politiker. 
Christer Lindén (m) 
 

c)  Så var det med den utmärkelsen 
 
Att Norrvikens Trädgårdar fått andra pris i en tävling om Europas vackraste trädgård har 
åberopats av många insändare i Norrvikenfrågan.  
Här kommer några fakta, hämtade från en artikel i NST den 23 augusti 2006. 
Undersökningen gjordes av Briggs & Stratton, en amerikansk firma för gräsklippare. 
Enligt den vann Villa d´Este, som ligger utanför Rom. 
Sen kom i turordning Norrvikens Trädgårdar, Göteborgs Botaniska Trädgård, Ronneby 
Stadspark och som 
nummer fem Örebro Stadspark. 
Dessa fyra parker skulle alltså ha placerat sig före alla de engelska, tyska, franska, 
holländska… 
Utmärkelser av detta slag hör definitivt inte hemma i seriösa diskussioner och kommande 
beslut i ”Norrvikenfrågan”. 
Sy- och Pratjuntan i kommunen borde veta bättre 
 


