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Vecka: 22 (30/5-5/6 —2022) 
 
 

HEJ!  
  
Vad har hänt den senaste veckan?  

Snabba och intensiva förberedelser med bl.a. bokningar av 
företagsbesök och kontakt med media inför Ministerbesök under 
tisdagen. 
 
Besök på Vårdcentralen och kontroll av stortå, det går på rätt håll och snart är 

stortån så normal den kan bli       Tack till all personal på Söderåsens 
Vårdcentral! 
 
Kommunfullmäktige på måndagskvällen var ett snabbt möte. Då vi i 
oppositionen tyckte att utrymme fanns så framförde vi (6 dagar innan mötet) ett 
önskemål om en information/föredragning om ärendet ”Grönstrukturplan”, men 
detta tyckte inte majoriteten. 
 
Spontanbesök av vänsterns representant Leif Johansson och tog en 
”snackestund” över en kopp kaffe. 
 
Lunch med Förvaltningschefen för Kultur- och Fritids Josefine Wahlström, för att 
sedan göra några verksamhetsbesök på; biblioteket i Bjuv, Friluftsbadet och 
Fritidsgården i Bjuv. (Vi kommer att göra fler besök framöver i både Ekeby och 
Billesholm). Tack för bra, informationsrika och intensiva besök. 
Så här skrev jag på min FB-sida: 
”Precis efter lunch idag följde jag med Josefine W Förvaltningschef för Kultur o 
Fritid i Bjuvs kommun ut till några av de verksamheter som vi har. 
Vi besökte först Biblioteket i Bjuv och jag passade då på att även fixa ett lånekort. 
Sen bar det av till Utomhusbadet i Bjuv (sorry, ingen bild).  
Man kör just nu simundervisning för grundskoleelever och öppnar för 
allmänheten den 15:e juni. 
Sedan avrundade vi med att besöka Fritidsgården i Bjuv där man berättade om 

aktiviteter som är på gång under sommaren. 
Tack till alla jag träffade under de 3 besöken och tack för allt jag 

fick lära mig  
Det kommer att bli inbokat fler tillfällen och besöka fler 

verksamheter inom Kultur o Fritid, inklusive Billesholm och 

Ekeby. ” 
 
 
Energi- och Digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar 
www.regeringen.se/sveriges-

regering/infrastrukturdepartementet/khashayar-farmanbar/ 
Företagsbesök GroPro AB Bengt Persson och Söderåsens 

BioParks Håkan Sandin, Ola Angel och Rudolf Tornerhjelm. 
 

http://www.regeringen.se/sveriges-regering/infrastrukturdepartementet/khashayar-farmanbar/
http://www.regeringen.se/sveriges-regering/infrastrukturdepartementet/khashayar-farmanbar/
https://www.deviantart.com/astoko/art/Field-yellow-STOCK-by-AStoKo-758826850
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 

 

 
 

Inlägg nr 1 ifrån min FB-sida: 

”En mycket bra och givande eftermiddag  

Det började med att Annelie Karlsson S-riksdagledamot och S-gruppledare 
besökte Bjuv den 9:e mars i år, sedan blev vi inbjudna till riksdag och 
departement den 11:e maj och igår den 31:e maj besökte Energi- och 

Digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar Bjuv och fortsättning följer ……..  

Vi vill att fler arbetstillfällen skapas i vår kommun genom cirkulär och hållbar 
livsmedelsproduktion  

Vår kommun kan bättre  
#S2022” 

Inlägg nr 2 ifrån min FB-sida: 
”Vad gör man en tisdags eftermiddag och kväll i Bjuv när Energi- och 
Digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar kommer till Bjuv!? 
Jo, först träffar vi Bengt Persson Foodhills & GroPro AB.  
Bengt informerade om hur Foodhills-etableringen kom till och den utveckling 
som varit och är på området. Sedan fick vi även information om företaget GroPro 
AB som bl.a. utvinner proteiner ifrån ärtor och åkerböna, som sedan blir råvara 
till olika livsmedel. 
Sedan träffar vi representanter för Söderåsens BioParks; Rudolf Tornerhjelm, Ola 
Angel och Håkan Sandin. Återkoppling görs till mötet som ägde rum i Stockholm 
den 11:e maj och lite mer information om de olika delar/etableringarna inom 
ramen för projektet. Ministern fick även hjälpa till med den tekniska 

utrustningen så att bildspelet kom igång  
Sedan bar det av ut på vägarna runtom Bjuv för att visa olika platser som är 
viktiga för projektet. 
Citat från Bjuvsweek: 
"- Här i Bjuv finns ju de bästa förutsättningar för att det här ska kunna bli något 
unikt bra. Infrastrukturen finns här med både E4:an och E6:an nära. Här finns en 
pipeline från biogasanläggningen som kan användas till vissa ändamål Här finns 
ett befintligt ställverk som kan kopplas samman med solcellsparken. Här finns 
vatten. 
- För att säkra Sveriges livsmedelsförsörjning behövs sådana ”Foodparks”, 
avslutar Khashayar Farmanbar." 
Sedan avslutar vi med att partivänner träffas på vår partiexpedition och vi går 

och knackar dörr med många trevliga samtal med våra medborgare  
Stort tack till alla som var med och som vi träffade under eftermiddagen och 

kvällen , särskilt tack till Khashayar som så snabbt gjorde det han sa att han 
ville den 11:e maj "jag vill besöka Bjuv"!” 
 
 
Mötet med Kommunstyrelsens Arbetsutskott denna vecka var återigen en 
snabb historia, men på två ärenden blev ändå lite diskussion. Det ena var 
Avsiktsförklaring med ett företag där majoriteten vill hyra lokaler för verksamhet 
som kommunen kommer att bedriva under många år. Där yrkade vi på att först 
få jämförbara siffror på vad det skulle kosta kommunen att hyra kontra äga, men 
vi fick avslag. Den andra frågan gällde att införa elektronisk signering av bl.a. 
protokoll, där ville majoriteten först strunta i att Kommunfullmäktige är den 
högst beslutande församlingen i kommunen och att det ska införas i september i 
år. Vi i oppositionen påtalade att ärendet måste till Kommunfullmäktige (det fick 

https://www.facebook.com/annelie.karlsson.332?__cft__%5b0%5d=AZVNqtzQzCgoF02NzrEBkYlQSJ6bOD15xOoFhCxST-_ROjmuSqbHpHlnngSAj3QhHFs9vaRhNi_hovVDtLJF5k15i3l95FTd4AqmWpLYRabw0AInQ1PlQbwkgiAtpE5vwGMZgufVGWTZ1HudR6dvFKyi0r1HSNOIKsUSDFYHuxZlnrASmMScGAKLaAvXwU9EvySSYInOOxEclivB38ftk3N4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/khashfarm?__cft__%5b0%5d=AZVNqtzQzCgoF02NzrEBkYlQSJ6bOD15xOoFhCxST-_ROjmuSqbHpHlnngSAj3QhHFs9vaRhNi_hovVDtLJF5k15i3l95FTd4AqmWpLYRabw0AInQ1PlQbwkgiAtpE5vwGMZgufVGWTZ1HudR6dvFKyi0r1HSNOIKsUSDFYHuxZlnrASmMScGAKLaAvXwU9EvySSYInOOxEclivB38ftk3N4&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/hashtag/s2022?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVNqtzQzCgoF02NzrEBkYlQSJ6bOD15xOoFhCxST-_ROjmuSqbHpHlnngSAj3QhHFs9vaRhNi_hovVDtLJF5k15i3l95FTd4AqmWpLYRabw0AInQ1PlQbwkgiAtpE5vwGMZgufVGWTZ1HudR6dvFKyi0r1HSNOIKsUSDFYHuxZlnrASmMScGAKLaAvXwU9EvySSYInOOxEclivB38ftk3N4&__tn__=*NK-R


 

 

 
 

vi gehör på) och sedan ville vi att elektronisk signering skulle gälla ifrån 1/1-2023. 
Anledningen till att vi vill skjuta på det är att ny mandatperiod börjar den 1/1-
2023. Vi tycker det känns lite konstigt att först lära upp ett antal förtroendevalda 
i sept-dec och sedan efter januari 2023 så är det kanske en hel del som inte är 
med längre?!?! 
 
Lunchmöte med Michael Nilsson, Personalchef på Logent. Var och besökte 
HelloFresh och Logent (som bemannar produktionen) i början av mars. Vi 
bestämde att vi skulle träffas igen och det gjorde vi över en lunch där 
diskussionen naturligtvis  
 
Zoom-intervju med Alexander Bygdén Aktuellt i Politiken www.aip.nu.  
Blev intervjuad i min roll som Oppositionsråd i Bjuv och funderingar kring 
bolagisering av Vård och Omsorg, att vara i opposition till SD och valrörelsen 
mm. Det spelades även in en Podd. 
 
Träff med kandidaterna på nya Kommunfullmäktigelistan och gruppledare och 
vice gruppledare för nästa mandatperiod. 
 
Kollektivtrafiknämndens Beredningsutskott hade möte i Hässleholm. Vi 
diskuterade bl.a. att göra en gemensam skrivelse till Trafikverket, majoriteten 
och oppositionen tillsammans. 
 
Samverkan för Bjuv – möte tillsammans med våra samarbetspartier inför 
Kommunstyrelsens sammanträde nästa vecka. 
 
 
Vi var många som samlades inne på Arenan i Helsingborg ifrån de 11 
”familjekommunerna”. Jag fick även den stora äran att delta på scenen. 
 
Från mitt inlägg på min FB-sida: 
”Alla 11 kommuner inom Familjen Helsingborg var idag samlade på Arenan i 
Helsingborg. 
En häftig redovisning om vad samarbetet åstadkommit sedan starten 1996 till 
nu. 
Möjligheten att ”snabblyssna” till många av de olika samarbeten som finns inom 
Familjen Helsingborg. 
Sen fick jag som enda Oppositionsråd tillsammans med tre Kommunalråd äntra 
scenen och prata om samarbetet, varför det är viktigt att samarbeta och vad ser 
vi för trender framöver. 
Jag framförde även ”att Helsingborg är en fantastisk förort till Bjuv, med allt det 

som Helsingborg har att erbjuda med bara 20 minuter med tåget.” Fick några 

skratt och applåder  
Avslutningen på denna dag var att lyssna till Gunnar Wetterberg som har 

förmågan att göra allting roligt och intressant.  

Tack Liselott för foto ” 
 

http://www.aip.nu/


 

 

 
 

Nattvandring vi samlades i Nattvandrarnas lokal och fick då 
samtidigt besök av våra lokalpoliser. Sedan drog vi ut och 
besökte bl.a. Fritidsgården i Bjuv, olika gator i Billesholm, 
Ekeby skola/Multiarenan och Brogårda skola. Naturligtvis 
höll vi även den traditionsenliga pausen på med korv på 

Circle K       Tack till Susanne, Carita och Jari för mycket 
rolig och givande kväll. Tack till alla vi träffade och 
snackade med! 
 
Vad händer kommande vecka?  
Föreningsbesök x 1? 
Företagsbesök x 1 
Fira min mamma som fyller 80 år! 
Kommunstyrelsen  
Möte med oppositionens gruppledare 
Mediagruppen 
Samverkan för Bjuv 
Träff med vårt lokala tryckeri 
Gruppmöte Kollektivtrafiknämnden 
Fika på Solträffen 
 

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


