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Vecka: 19 (9-15/5 —2022) 
 
 

HEJ! 
  

Vad har hänt den senaste veckan?  

Frukostmöte och planering med min vice gruppledare Liselott Ljung. 
 
Möte med LRF i Bjuvs kommun www.lrf.se/om-lrf/kontakta-
oss/regionkontor/skane/?key=KommungruppsStyrelse_207574&region=skane 
som bjudit in samtliga partier i Kommunfullmäktige till en träff så långt söder ut 
man kan komma i kommunen på Gösta och Berit Wahlquists gård. Efter 
rundvandringen blev det information ifrån LRF om bl.a. drivmedel, gödsel, 
energipriser, upphandling av livsmedel, lagar och direktiv. Sedan diskuterades 
några mer lokala frågor; andel närproducerat i kommunens 
livsmedelsupphandling där majoriteten (SD+M) tycker det räcker med 50% 
(dagens nivå 48%) och vi i opposition (S, C, KD & L) har och driver frågan om 
minst 67% närodlat. 
Naturligtvis fanns det en del frågor om Söderåsens Miljöförbund, flera ville veta 
varför kommunen ska lämna då man uppfattar att det inte fungerat så bra någon 
gång som det gör just nu!?! 
 
Möte med Socialdemokraterna i Bjuv, först Verkställande utskott och sedan 

styrelsen. Inte helt förvånande handlar mötet mycket om valet!       

 

Resa till Stockholm för viktiga möten. 
 
Möte med riksdagsledamöter ifrån Miljö- och Jordbruksutskottet och 
Näringsutskottet www.riksdagen.se tillsammans med Söderåsens BioParks. Här 
fick projektet en möjlighet att informera om vad man vill åstadkomma med 
etableringarna i Bjuv – cirkulär livsmedelsproduktion. Tack till S-riksdagsledamot 
Per-Arne Håkansson som arrangerat mötet. 
 
Möte med Energi- och Digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar 
www.regeringen.se/sveriges-regering/infrastrukturdepartementet/khashayar-
farmanbar/ tillsammans med Söderåsens BioParks. Här fick projektet en 
möjlighet att informera om hela projektet men fram för allt om solcellsparken. 
Detta blev ett mycket trevligt och givande möte. Citat från ministern ”Smart, rätt 
tänkt och rätt i tiden!”.  
Tack till Annelie Karlsson riksdagsledamot och gruppledare som möjliggjorde 
mötet.  
 
Möte med Johan Lindman, vän och kassör för Socialdemokraterna i Hässleholm. 
Vi pratade mycket om vad som hänt de senaste månaderna 
 
Regionfullmäktigegrupp www.skane.se med övernattning. Vi gick igenom många 
frågor framför allt inom sjukvården. Naturligtvis blev det även en del planering 
med anledning av valet. Härligt att hela gruppen kunde träffas igen. 
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Vad händer kommande vecka?  
Föreningsbesök x 1? 
Företagsbesök x 1 
Styrelsen Omsorg i Bjuv AB inkl. årsstämma 
Lokala BRÅ 
Möte med Kommunal 
Möte med lokal journalist 
Samverkan i Bjuv 
Möte med Kommunchefen 
Debatt/paneldiskussioner Kommunal 
Kommunstyrelsen 
Träff med S-gruppledare 
Nätverksmöte ”Arbetet med unga i kommunen” 
Digitalt möte med (S) KS-gruppledare i Skåne 
Utåtriktad verksamhet i kommunen 
 

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


