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Vecka: 25 (20-26/6 —2022) 
 
 

HEJ!  
  
Vad har hänt den senaste veckan?   

Styrelsemöte i Omsorg i Bjuv AB. Detta blev ett lite annorlunda möte, då 
oppositionen var i majoritet eftersom den enda som kom och var med ifrån 
majoriteten var ordförande. På mötet redogör ekonomiansvariga att man 
påbörjat arbetet med att få tydliga gränsdragningar för att ta fram en 
ersättningsmodell mellan bolag och förvaltning. För över 1 år sedan, i samband 
med beslut om Huvudavtal, efterfrågade vi i oppositionen en tydlig 
ersättningsmodell. Otroligt att det ska ta majoriteten (SD o M) över 1 år innan 
man inser att man behöver ha en tydlig ersättningsmodell. 
 

Verksamhetsbesök tillsammans med Kultur- och Fritid´s 
förvaltningschef Josefine Wahlström. Vi besökte Biblioteket i 
Ekeby som är både folk- och skolbibliotek. Sedan gick vi in på 
Fritidsgården i Ekeby som var stängt. Fritidsgården kommer ha 
öppet tisdag och torsdag under sommaren och sedan 3 kvällar 
i veckan under hösten. 
Vi körde sedan till Biblioteket i Billesholm, där viss ombyggnad 
sker med anledning av att man ska bli granne med 
Fritidsgården. Biblioteket i Billesholm har s.k. meröppet, vilket 
innebär att man kan gå in på biblioteket även när personal inte finns på plats. 
Tack Josefine och all personal jag träffade denna eftermiddag, ännu en gång har 
jag lärt mig lite mer om de verksamheter vi har i vår kommun. 
 

Kommunfullmäktige behandlade bl.a. ett ärende om marköverlåtelse, vilket blev 
återremitterat efter det att oppositionen genom Niklas Svalö påtalat oklarheter i 
hur många parkeringsplatser byggherren kommer att bli ansvarig för i samband 
med bygget av 30 lägenheter. 
 

Filmning och fotografering inför valfilm; vi var i Skateparken i Bjuv, Varagården i 

Bjuv, Stationen i Billesholm och Skolan/Fritidsgården i Ekeby. Filmen kommer i 

augusti       

 

Verksamhetsbesök på Byggnadsförvaltningen och jag fick 

följa med ut på några tillsynsbesök. Några ärenden som varit 

pågående kunde avslutas och några ärenden får fortsatt 

hanteras. Tack Annelie och Frida för att jag fick följa med er 

och lära mig mer om tillsyn och om byggnadsförvaltningen i 

vår kommun. 

 



Rundtur med Nils Nilsson (C) i Ekeby 
Den 9 maj i samband med LRF´s möte pratade jag med Stefan Nilsson från 
Truedstorp och konstaterade att jag inte riktigt hängde med honom när vi 
pratade platser och vägar. Där och då bestämde jag med Nils Nilsson att han och 
jag skulle ut och köra i Ekeby med omnejd.  
Vilken fantastiskt intressant och rolig förmiddag vi hade. 
 
Från min FB-sida: 

”Tack Nils Nilsson (c)           som under mer än 4 timmar idag har kört, guidat 
och berättat massor om Ekebys historia.  
Helt otroligt med all den lokalhistoriska kunskap som Nils har! Jag önskar att han 
skriver ner eller pratar in alla berättelser så att fler få ta del av dem!  
Jag antecknade en del, men har säkert inte fått med alla platser/områden: 
● Elestorp hemma hos Nils 
● Rusthållet 
● Rosersberg  
● Tjutebro 
● Västergårda  
● Ekeby 
● Truedstorp 
● Huvudgruvan 
● Bruksvallen 
● Gruehusen 
● Skromberga/ Ekeby Park 
● Gamla Smedjan 
● Östervärn 
● Norravärn 
● Valleberga 
● Askebunkarna 
● Reningsverket  
● Sjöcrona 
● Ekeby kyrka 
 
Hos Stefan o Maria Nilsson inhandlades jordgubbar och 

potatis           tack för en trevlig pratstund                 
Hos Siv blev det ett lite längre stopp för här bjöds det på 

fika                tack för god fika och en stund där vi pratade 

om allt möjligt                 
PS: Nils och jag bestämde oss för att göra denna ”road-trip” i samband med 

mötet med LRF den 9/5 och idag gjorde vi det!                          ” 
 

Snabbfika med Kommunal på deras expedition, tack för gott snack!       
 

Intervju med Marianne Rönnberg från Bjuvsweek inför stundande valrörelse. 
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Förmiddagsfika med Kommunal tillsammans med vår gruppledare i riksdagen 
Annelie Karlsson. 
 

Från min FB-sida:  
”Härlig förmiddag med vår gruppledare i 
Riksdagen Annelie Karlsson och Kommunal i 

Bjuv            
Över en kopp kaffe och en fralla kan man 
diskutera många olika viktiga och 

gemensamma frågor! ❣️ 

Tack till alla som var med                 ” 
 

På bilden: Annelie Karlsson, Linda Müller och undertecknad. 
 

Lunchmöte med Näringslivsrådet. Vi träffades på Söderåsens Golfkrog för lunch 
och ett kort möte innan sommar och semester. 
 
Midsommarafton! 
 

 
Vad händer kommande veckorna?  

Lite ledighet       
 

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


