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Vecka: 18 (2-8/5 —2022) 
 
 

HEJ! 
  

Vad har hänt den senaste veckan?  

Besök med Kommunal www.kommunal.se/sektion/bjuvkommun ute i 
verksamhet för att träffa Kommunals medlemmar. Besökte tillsammans med 
Kommunals ordförande Linda Müller och 2:e vice ordförande i 
Byggnadsnämnden Liselott Ljung; Förskolorna Trolldungen och Äventyret i Ekeby, 
Solhemmet i Ekeby och sedan Badet i Billesholm. På samtliga arbetsplatser blev 
det mycket trevliga träffar med Kommunals medlemmar. Tack för att vi fick 
komma till er! 
 
Digitalt möte med S-gruppen i Kollektivtrafiknämnden inför nämndsmötet på 
torsdag. 
 
Extra Kyrkofullmäktige i Alegården www.svenskakyrkan.se/bjuv och som 
ersättare gick jag på detta historiska möte där det blev omflyttningar på 
ordförandeposterna i Kyrkorådet. POSK (Partipolitiskt Obundna i Svenska Kyrkan) 
tog bort Kenneth Bolinder som ordförande och valde in Susanne Bakken. 
 
Telefonmöte med Johan Lindberg, Familjen Helsingborg 
www.familjenhelsingborg.se. Jag kommer få ett litet uppdrag i samband med 
”Familjedagen” den 3/6, då samtliga förtroendevalda i alla 11 kommuner är 
inbjudna till en informationsdag i Helsingborg. 
 
Företagarlunch på Söderåsens GK www.soderasensgk.se där vi fick lyssna på 
klubbchefen Peter och restaurangarrendatorn Cimmy. Tack för en trevlig lunch! 
 
Besök med Kommunal www.kommunal.se/sektion/bjuvkommun ute i 
verksamhet för att träffa Kommunals medlemmar. Besökte tillsammans med 
Kommunals ordförande Linda Müller och ledamot i Vård- och Omsorgsnämnden 
Inga Bakken; hemtjänsten Ekeby och Ekhaga. Även dessa träffar med Kommunals 
medlemmar blev mycket bra och givande! Tack för att vi fick komma till er! 
 
Kollektivtrafiknämnden i Hässleholm, inga större ärenden var på dagordningen. 

Fick äran att företräda S-gruppen som gruppledare på detta möte.       
 
Möte med Oppositionsrådskollega och vän Lena Wallentheim i Hässleholm. 
Erfarenhetsutbyte är alltid bra och vi kan lätt tipsa och hjälpa varandra i olika 
frågor. Tack för gott snack! 
 
Samtal och avstämning med Ordförande för Socialdemokraterna i Bjuvs 
kommun Anders Ljung. Vanligtvis men framför allt i en valrörelse behövs det täta 
samtal för att få allt att bli så bra som möjligt. 
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Vad händer kommande vecka?  
Föreningsbesök x 1? 
Företagsbesök x 1? 
Planeringsmöte med min vice gruppledare 
Träff med LRF 
VU- och styrelsemöte Socialdemokraterna i Bjuv 
Möte med riksdagsledamöter i Stockholm 
Möte med Energiministern på departementet i Stockholm 
Regionfullmäktigegruppsmöte i Ronneby 
 

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


