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Vecka: 23 (6-12/6 —2022) 
 
 

HEJ!  
  
Vad har hänt den senaste veckan?   

Nationaldagsfirande och i år firade jag och min familj det i Perstorp 
eftersom min pappa fick ta emot Kulturpriset av Perstorps kommun. Sedan 
började firandet av mamma. 
 
Vi firade mammas 80-årsdag hela dagen! 

Kommunstyrelsens sammanträde med bl.a. information ifrån Catena om 
deras tänkta etablering på gränsen mellan Bjuv och Åstorp. Sedan hanterades 
även en fråga kring en avsiktsförklaring kring en förskola där vi (Anders Månsson) 
yrkade på ett tillägg: ”Att en jämförelse skall tas fram mellan alternativen, att 
hyra alternativt äga själv, när ett förslag på hyreskostnad finns från Fastighets AB 
Stenvalvet.” Vi fick bifall på det yrkandet ifrån alla våra samarbetspartier och 
även av M. Det vi vill med detta är att få fram tydliga och jämförbara siffror på 
vad det kostar kommun att äga eller hyra verksamhetslokaler. 
 
Lunch intogs tillsammans med Liselott Ljung på Varagårdens restaurang som 
riktar sig främst till dem som är 65+.  
Inlägg från min FB-sida:  

” Vi Socialdemokrater i Bjuvs kommun vill att 
möjligheten ska finnas även i Billesholm och Ekeby för de 
som är 65+  
Igår testade jag och Liselott Ljung lunchserveringen på 
Varagården i Bjuv som främst vänder sig till alla som är 
65+. 
Det var fantastiskt god mat, pannbiff med lök och sen 
efterrätt på det med en kopp kaffe Tack  
Många trevliga samtal hördes runtom i restaurangen och det 
var underbart att se att dem som vill, kan träffas och snacka 
samtidigt som man får möjlighet till en mycket god lunch  

Vi Socialdemokrater i Bjuvs kommun går till val på att göra lunchservering 
möjlig för 65+ även i Billesholm och Ekeby ” 
 
Träff med våra S-märkta gruppledare och vice gruppledare – säger bara vilka 
fantastiskt engagerade kamrater jag har! Tack för att jag har förmånen att arbeta 
tillsammans med er! 
 
Företagsbesök hos Bjuvs Tryckeri www.bjuvstryckeri.se och Thomas Enström. 
Thomas har drivit tryckeriet i 15 år och är ”still going strong”. Alltid lika roligt att 
träffa Thomas och vi fick diskutera allt från det lilla till det stora, sen som 

avslutning gick vi igenom en beställning av trycksaker       Tack Thomas, vi ses 
och hörs! 
 

http://www.bjuvstryckeri.se/


Kommunals ordförande Linda Müller behövde ”knäckebröd”, så det blev en 
spontanfika på mitt rum. 
 
Möte med valledningen för Socialdemokraterna i Bjuv. 
 
Digitalt gruppmöte inför Kollektivtrafiknämnden nästa vecka. 

 
Fika på Solträffen i Bjuv, där jag träffade oerhört trevliga damer och 

gubbe       
Inlägg från min FB-sida: 

”I eftermiddags har jag varit och fikat på Solträffen i Bjuv!                     

Där träffade jag många kloka damer och en klok herre               
Tack allesammans för att jag fick komma till er och prata en stund, men 
framför allt tack för förmånen att lyssna till er alla, era skarpa idéer och 

klokskap                ” 
 
 

Vad händer kommande vecka?  
Föreningsbesök x 1? 
Företagsbesök x 1? 
Gruppmöte med Regionfullmäktigegruppen 
VU & Styrelsemöte med Socialdemokraterna i Bjuv 
Regionfullmäktige 
Möte med Kommunfullmäktigegruppen 
Frukostmöte med minister 
Invigning ”Spargrisen” 
Kollektivtrafiknämnden 
Träff med KS-gruppledare (S) i Skåne 
Styrelsemöte Ängelholms Flygplats 
Årsstämma Billesholms Folkets Park 
 

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


