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Vecka: 13 (28/3-3/4 —2022) 

HEJ! 
 

Vad har hänt den senaste veckan? 

Förbered dig på ett långt Veckobrev       

Styrelsemöte Omsorg i Bjuv AB, ett styrelsemöte som mestadels innehöll 
information. Måldiskussion för verksamheten som kommer att fortsätta på 
kommande möte. Diskuterade även digitalisering, ta upp påbörjat arbete ifrån 
2019 med att tillsammans arbete med förebyggande lösningar mot brandrisker 
hos våra äldre med hemtjänst och läget kring antalet med heltid. 

Snabbt möte med styrelsen i Bjuvs Bowlingförening www.bjuvsbowling.com.  
Har haft en god relation till kommunen; nya banor 2013/2014, nytt datasystem 
2017, nytt kök 2019/2020 och nya klotreturer 2021. Jobbar för att öka antalet 
bokade tider och aktiviteter i hallen. I dagsläget är det öppet ca. 50 
timmar/vecka; eftermiddag-kväll på vardagarna med träning, korptävling, 
föreningar och på helgerna är det oftast tävlingar. Bowlingklubbarna som finns 
med i förningen är Käglan, Bells, Team Bjuv och BK Strike. Tillsammans har dem 
ca. 130 medlemmar. Utöver det ca. 50 personer som spelar korp. Tack Henry, Bo, 
Birgit, Bengt, Per-Henrik och Peter för att jag fick komma och träffa er en stund. 

Vi ses säkert igen framöver, vem vet det blir kanske ett korplag?       Personligt 
minne från hallen är ca. 25 år gammalt då jag spelade för Friska Viljor och gjorde 
personbästa på en serie under en match mot Bells. 

Kommunfullmäktige – två stora frågor på dagordningen;  

1. Söderåsens Miljöförbund – där vi var många ifrån oppositionen som 
argumenterade för fördelarna med att vara kvar i förbundet. Vi yrkade på 
en återremiss med följande att-satser: 

”Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
tydlig redovisning över hur många lagkrav det finns på miljöområdet som 
kommunen ska ansvara för och hur många miljöinspektörer kommunen 
kommer att behöva för att uppfylla lagkraven, 

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
tydlig redovisning av totala kostnaderna för utträde och egen 
miljöorganisation i jämförelse med kostnaderna som medlemskommun i 
Söderåsens Miljöförbund, 

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en 
tydlig redovisning över den befintliga dokumentationen över hur många 
företag som haft synpunkter och klagomål på Söderåsens Miljöförbund,  

Att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att efterhöra vad 
andra aktörer och myndigheter som samarbetar med Söderåsens 
Miljöförbund om deras erfarenheter av samarbetet.” 

http://www.bjuvsbowling.com/


 

  

 

 

2. Omorganisation – Socialförvaltning 

Majoriteten ville göra omorganisationen från och med 1/5-2022 och då 
ska det enbart gälla tjänstemannaorganisationen. 

Vårt förslag ifrån oppositionen var att organisationsförändringen skulle 
gälla ifrån 1/1-2023 och då samtidigt även gälla den politiska 
organisationen, så att båda organisationerna går i takt med varandra. 

 

Företagarfrukost på Söderåsens GK www.soderasensgk.se som arrangeras av 
kommunen. Nystart efter pandemin med följande information; Klimat- och 
Energirådgivning från Söderåsens Miljöförbund, Bjuvsfesten från Creandia och 
information ifrån företaget Nutifood i Bjuv. 

Företagsbesök Ekeby Sparbank www.ekebysparbank.se  Marianne Thörning VD 
sedan 2009. Startade 1892 och firar idag 130 år! Huvudkontoret har alltid och 
ligger fortfarande i Ekeby! Banken brinner verkligen för det lokala och nära, 
sponsrar årligen till olika arrangemang och föreningar med totalt drygt 1,2 
miljoner. Alla elever i Bjuvs kommun får en bankbok med 500kr den dagen man 
slutar åk9. 18 anställda tar hand om 13.000 privatkunder och ett stort antal 
företagskunder. Banken erbjuder kontanthantering, giro, webb och app = kunden 
ska själv välja hur man vill hantera sina pengar och konto. Tack Marianne för att 
jag fick komma och besöka dig/er. Stort tack för ditt ditt/ert engagemang för 
hela kommunen.  

Intervju med HD, Malva Kauranen besökte mig och Anders Månsson på mitt 
kontor på Kommunhuset för att ställa frågor kring mandatperioden som börjar 
gå mot sitt slut. Det blev naturligtvis en del diskussion kring skiftet som skedde 
2019/2020 efter det att Moderaterna valde att rösta på SD´s budget och dem 
inledde sitt samarbete. Vi pratade även om hur det är att vara en aktiv 
opposition, där vi har både rättigheten och skyldigheten att ifrågasätta och 
granska dem som styr, samt att vi aktivt lägger våra förslag. 

Mediagrupp inom S i Bjuvs kommun arbetar på den sista ”finslipningen” av vårt 
Handlingsprogram inför valet och nästkommande mandatperiod. 

Ombudsträff - Vi är 9 ombud som åker ifrån Bjuv till den Skånska 
Socialdemokratiska Distriktskongressen i Malmö 9-10/4. Vi snackade oss 
samman och förberedde oss inför olika aktiviteter på Distriktskongressen. 

Företagsbesök LariTryck AB som blir Nordvalls AB www.nordvalls.se/laritryck 
Johan Ripa. Dagen före dagen då det var Johans sista dag på företaget hinner vi 
få ihop ett möte. Johan sålde företaget för ett år sedan till Nordvalls. Företaget 
startade 1977 i Ödåkra av Johans far, drevs sedan mitten 1990-talet av Johan. 
Flyttade till Bjuv 2008 och hade då en omsättning på 35 miljoner. 2022 ligger 
omsättning runt 300 miljoner och 45 anställda. Man har satsat mycket på 

http://www.soderasensgk.se/
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utbyggnad och nya linjer. Johan kommer framöver att bl.a. syssla att äga och 
förvalta olika fastigheter. Tack Johan för ett trevligt och intressant besök 

Tillväxt Helsingborg www.tillvaxthelsingborg.se Tillväxtlunch på Foodhills         
Tre företag informerade om deras verksamhet; GroPro producerar ärtproteiner, 
Carbiotix Hälsotillskott för att t.ex. undvika och förebygga hjärtsjukdomar, samt 
Foodhills Fastighets AB om hur det ser ut med uthyrningen på området och vilka 
hyresgäster man har. Som avslutning fick vi provsmaka  en korv med bröd, dör 

korven var tillverkad av ärtproteiner. Helt klart godkänd smak!       

Företagsbesök Andrea K Redovisning i Billesholm  www.andreakredovisning.se 
Andrea Kovacs startade företaget 2016 och sysslar med företagsredovisning, 
men har några fåtal privatkunder. Ca. 60 kunder totalt med dem flesta i 
närområdet, men har några runt om på olika orter i Skåne. Man märker av de 
oroligheter som finns i världen och el/energi/bensin/diesel-priser för de 
företagskunder Andrea har. Pandemin har ju också haft sin påverkan. Tack 
Andrea för ett trevligt samtal och go fika! Gillar verkligen att du vågade satsa på 
att starta ditt eget! 

Digital utbildning med Socialdemokratiska Partidistriktet. Tips och råd om hur vi 
når ut till våra medborgare och väljare. 

RF-grupp i Kristianstad inför Regionfullmäktige nästa vecka, med bl.a.  
årsredovisningen för 2021, flertalet motioner, interpellationer och frågor. 

Företagarföreningens styrelse www.foretagarna.se/foreningar/bjuv träffade jag 
på Foodhills/Ärtan. Vi pratade om bl.a. Företagsregister, Näringslivsrådet, 
boendekommun?, praktikplatser till grundskoleelever i kommunen mm och 
naturligtvis pratade vi läget i världen och hur det påverkar oss alla. 

KTN S-grupp inför möte med Kollektivtrafiknämnden nästa vecka, på 
dagordningen beslut om utredning/uppföljning av beställningscentralen för 
serviceresor i egen regi. 

Fika och summering av veckan och koll på kommande veckor med min vice 
gruppledare Liselott Ljung. 

 

Vad händer kommande vecka?  

Föreningsbesök x 1 

Företagsbesök x 1 

Styrelsemöte Omsorg i Bjuv AB 

Medlemsmöte Bjuvs S-förening 

Regionfullmäktige 

Kommunstyrelsens Arbetsutskott 

http://www.tillvaxthelsingborg.se/
http://www.andreakredovisning.se/
http://www.foretagarna.se/foreningar/bjuv


 

  

 

Budgetuppstart 

Mediagruppen 

Mentor/adept-möte digitalt 

KTN – Kollektivtrafiknämnden 

Träff med nya medlemmar S 

Styrelsen ”Familjen Helsingborg” 

Helgen Distriktskongress (S) i Malmö 

 

 

Ha det gott allesammans! 

 

Med vänlig hälsning, 

Ulrika Thulin (s), Oppositionsråd i Bjuvs kommun 

 

 

 

 
 


