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Vecka: 17 (25/4-1/5 —2022) 
 
 

HEJ! 
  

Vad har hänt den senaste veckan?  

Denna vecka hade jag semester måndag till torsdag. 
3 viktiga möten under måndagen där jag hade fantastisk back-up och ersättare;  
Förmiddagen: Nils Nilsson (c) istället för mig i möte med Catena och Åstorps 
kommun  
Eftermiddag: Liselott Ljung o Anders Månsson tillsammans Jennie Nilsson, 
riksdagsledamot och vår gruppledare i Näringsutskottet i möte med Söderåsens 
BioPark 
Kvällen: Kommunfullmäktige där majoriteten med knapp marginal röstade 
igenom att begära utträde ut Söderåsens Miljöförbund. 
 
 
Kontorsarbete; bokning av resa till Stockholm, telefonsamtal, skriva 1 maj-tal, 
planering med Kommunal mm.  
 
 
Första maj firade vi i Billesholm med en härlig stämning och strålande sol. 
Här kan du läsa mitt lilla tal för dagen: 
 
”Första maj-firare och partivänner! 
 
Härligt att vi återigen kan samlas och fira första maj ordentligt igen! O i solsken! 
 
Vi lever i en orolig tid med krig och mänskligt lidande. Vi har även oro i vår egen 
kommun, men tack och lov inte krig. I vår egen kommun har vi för nuvarande ett 
högerstyre som verkar bry sig mer om byggnader och byggherrar, än om våra 
unga och äldre. 
 
Vi behöver ett rödare och varmare Bjuv och Bjuvs kommun kan bättre! 
 
Vi kommer säga som det är och göra det som krävs! 
 
För det första ska vi vända på varje sten för att minska segregationen och 
bekämpa brottsligheten. 
 
Inte en enda unge ska lämnas efter, varken i skolan eller på fritiden! 
 
Vi vill anställa minst 4 nya fältsekreterare, dem saknas helt idag i vår kommun. 
 
Vi ska aktivt skapa meningsfull sysselsättning för barn och ungdomar på fritiden, 
detta gör vi bäst tillsammans med medborgare, föreningar och företagen. 
 



 

 

 
 

Tryggheten måste prioriteras, ordning och reda i vår kommun med nolltolerans 
mot bl a skadegörelse och klotter. 
 
Bjuvs kommun kan bättre! 
 
För det andra ska vi driva på den gröna industriella revolutionen med 
investeringar i hela kommunen. Så minskas utsläppen och så hamnar framtidens 
jobb i Bjuvs kommun.  
 
Vi ska aktivt arbeta för klimatsmarta arbetstillfällen etableras i vår kommun, t ex 
Söderåsens BioPark. Vi kräver att den som vill etablera/driva/starta ett företag i 
vår kommun ska bemötas professionellt och ges samma förutsättningar. 
 
Bjuvs kommun kan bättre! 
 
För det tredje ska vi ta tillbaka kontrollen över välfärden så att alla medarbetare 
har de villkor som krävs för att göra sitt jobb. Så kan vi se till att skolan, vården 
och omsorgen håller hög kvalitet i hela vår kommun.  
 
Vi kräver att det görs satsningar på skolan så att vi höjer förutsättningar för 
godkända resultat och utbildad personal. 
 
Vi kräver en minskad kö till våra äldreboenden, som idag är alltför lång. 
 
Vi vill öka satsningarna på våra träffpunkter och mötesplatser för våra 65-
plussare. 
 
Vi vill att kommunen går tillbaka till heltidsmåttet 37 timmar/vecka inom 
omsorgen för våra anställda. Det blev fel för några år sedan och vi vill göra om 
och göra rätt. 
 
Vi vill genomföra en särskild lönesatsning för alla dem i vår personalstyrka inom 
kommunen som inte kunde arbeta hemifrån under pandemin, då med särskilt 
fokus på vårdpersonalen. Alla applåder från balkongerna under pandemin ska nu 
visa sig även i plånboken! 
 
Första maj-firare och partivänner! 
 
Vi kommer säga som det är och göra det som krävs! 
 
Vi behöver ett rödare och varmare Bjuv och Bjuvs kommun kan bättre! 
 
Tack för ordet! O nu går vi ut och vinner valet!” 
 
 
Vad händer kommande vecka?  
Föreningsbesök x ? 
Företagsbesök x 1 
Aktiviteter med Kommunal och träffa deras medlemmar 
Gruppmöte Kollektivtrafiknämnden 



 

 

 
 

Extra Kyrkofullmäktige 
Lunchmöte med Företagarna i Bjuv 
Ev. besök i kommunens verksamheter 
Kollektivtrafiknämnden i Hässleholm 

 

Med vänlig hälsning, 
 
Ulrika Thulin (s)  
Oppositionsråd i Bjuvs kommun 
 


