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Vecka: 15 (11/4-17/4 —2022) 
 

HEJ! 
  

Vad har hänt den senaste veckan? 

Samverkan för Bjuv, möte med våra samarbetspartier och genomgång av 
aktuella politiska frågor och dagordningen inför Kommunstyrelsens 
sammanträde på onsdag. Kan konstatera att majoriteten (SD & M) inte klarar av 
att svara på skriftliga frågor. Av 4 frågor klarar man knappt av att svar på 2. 
 
Kommunal i Bjuv www.kommunal.se/sektion/bjuvkommun, jag och Inga Bakken 
träffade Linda och Katharina. Tack för ett mycket bra och konstruktivt möte, där 

vi även hann med planering och goda skratt       
 
Socialdemokraterna i Bjuv www.socialdemokraternabjuv.se möte med VU 
Verkställande Utskottet och styrelsen. Vi gick igenom förslaget till 
Handlingsprogram för 2023-2026, efter en del mindre justeringar har vi nu ett 

förslag till medlemsmötet nästa vecka       

 
NSR Nordvästra Skånes Renhållningsbolag www.nsr.se, möte med VD Ulf 
Molén. Bolaget ägs gemensamt av Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp 
och Ängelholm med sammanlagt drygt 260.000 invånare. NSR tömmer 3 miljoner 
kärl/år och omsättningen är ca 240 miljoner. NSR har 170 medarbetare, 
huvudkontor i Helsingborg, 9 anläggningar varav 5 återvinningscentraler. 
Visionen är ”Ett oändligt liv för resurser och vår planet.”. Fokusområden där man 
satsar extra för att sorteringen ska bli så ”ren som möjligt”; restavfall, matavfall, 
plast, trä- och trädgårdsavfall och massor. Insamlingsbilarna drivs på biogas och 
80% körs i egen regi, övriga 20% är upphandlade. Tack Ulf för ett mycket trevligt 
möte och bra information om vårt gemensamma bolag. 
 
KSAU, extra möte med Kommunstyrelsens Arbetsutskott; på dagordningen bl.a. 
Årsredovisning 2021 för hela kommunen och Utträde ur Söderåsens 
Miljöförbund. Samtliga ärenden var även med på Kommunstyrelsens 
sammanträde direkt efter KSAU. 
 
KS Kommunstyrelsen, på dagordningen bl.a. Årsredovisning 2021 för hela 
kommunen och Utträde ur Söderåsens Miljöförbund.  
På ärendet avseende Årsredovisning yrkade vi på följande tillägg men fick avslag:  
”att ta fram en tydlig redovisning av totalt statsbidrag med anledning av 
pandemin för kommunen 2021 och en redovisning av egna ökade kostnader med 
anledning av pandemin 2021.”  
På ärendet avseende Utträde ur Söderåsens Miljöförbund yrkade vi på följande 
men fick avslag:  
”att Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att återta ärendet 
om utträde ur Söderåsens miljöförbund och med det fortsätter Bjuvs Kommun 
att vara en fullvärdig medlemskommun i Söderåsens miljöförbund.” 
Kan också konstatera att de 4 frågor vi ville ha svar på i samband med vår 
minoritetsåterremiss på förra Kommunfullmäktige klarade majoriteten inte av 
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att svara på mer än knappt 2. Det är fullständigt respektlöst mot demokratin att 
så arrogant ignorera och strunta i att svara på relevanta frågor. 
 
Gruppledarträff med vårt härliga gäng av S-märkta gruppledare och vice 

gruppledare i olika nämnder och styrelser. Vi diskuterar naturligtvis aktuella 

politiska frågor, olika händelser och aktiviteter i närtid, valrörelsen mm. Vi är ett 

gott gäng som hela tiden jobbar för att göra det så bra som möjligt för våra 

medborgare. 

Intervju Radio Malmöhus, i valtider blir det ju allt vanligare med att olika media 
även intresserar sig för de mindre orterna och det är ju positivt. Denna intervju 
handlade bl.a. om Trygghetsboende. 
 
Billesholmstraktens Hembygdsförening www.bthf.nu, träffade ordförande Hans 
Wilson och Leif Thörnkvist på plats i Norra Vram. Föreningen bildades 1928 och 
har 422 medlemmar, föreningen äger den byggnad man befinner sig i och där 
finns även ett antikvariat som bedrivs via föreningen. Olika aktiviteter under 
året; Påsk- och Julmarknader, 4 tillfällen med Sommarcafé och 1 tillfälle med 
Friluftsgudstjänsts. Öppettider torsdagar och lördagar kl. 10-13. 
Tack Hans och Leif för ett mycket trevligt samtal som innehöll mycket om 

föreningen, men även om böcker och resor. Vi ses igen!       
 
PÅSK!  
 
 
Vad händer kommande vecka?  
Föreningsbesök x 1? 
Företagsbesök x 1 
Kommunfullmäktigegrupp 
KSAU Kommunstyrelsens Arbetsutskott 
Kommunstyrelsens presidie i möte med revisionen 
Medlemsmöte Socialdemokraterna i Bjuvs kommun 
Några dagars semester 
 

 

Med vänlig hälsning, 

Ulrika Thulin (s), Oppositionsråd i Bjuvs kommun 

 

http://www.bthf.nu/

