Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 22/5 2017
Närvarande: Birgitta Möller, Lena Lövendahl, Magdalena Callmér, Per Nilsson, Rune Celvinsson, Stig
Broqvist, Sven Broqvist och Ulf Christoffersson.
1. Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig. Dagordningen genomgicks och
kompletterades med att hemsidan ska tas upp under övriga frågor.

2. Namninsamling för folkomröstning om Landborgsgaraget.
a) Rapporter om hur det gått hittills, hur många namn vi fått in, hur vi bemötts.
Någon enstaka hade via mail meddelat hur många namn de fått in. Utifrån det vi visste om
uppskattade vi att vi hittills fått in ca 500 namn. För att få in 13000 namn på 6 månader krävs
ca 520 namn per vecka i genomsnitt. Vi borde alltså ha fått in tre gånger fler namn än vi fått.
Å andra sidan har många sagt att de vill samla namn och fått några listor, t.ex. en som bor
mycket nära Rosenträdgården, där de styrande tänkt bygga Landborgsgaraget. När vi samlat
namn har ju de flesta gått förbi, men en hel del har också kommit fram glada och sagt att de
äntligen hittat en namninsamlare och tycker att det är fruktansvärt galet att bygga ett stort
parkeringsgarage i Landborgen.
b) Hur ska vi organisera namninsamlingen framöver?
Det är mycket angeläget att snarast få mycket mer fart på namninsamlingen. Ett stort ansvar
ligger på oss aktiva i Jordens Vänner dels att själva samla, men också att få många fler att
samla. Det är också mycket viktigt att få in rapporter över hur det går.
Många idéer diskuterades. Ett problem är personnummer. En del vill av princip inte
skriva på eftersom man måste skriva personnummer och det kan vi inte göra mycket åt. För de
tveksamma kan vi förklara, att det står i lagen och anledningen är ju att kommunen behöver
kontrollera att det verkligen är 10 % av de röstberättigade som skrivit på och att ingen skrivit
på mer än en gång. Visst skulle kommunen kunna kolla det utan personnummer, men det tar
avsevärt längre tid än om de har personnummer. Därför räknas inte de som inte angett
fullständigt personnummer. Vi påpekade också att man på nätet upplysning.se kan finna
personnummer för vem som helst, så personnumren är inte så hemliga som många tror.
Kanske borde vi senare göra ett schema för oss, som samlar namn på olika platser, t.ex.
utanför Stadsbiblioteket och på Stortorget, men det får i så fall de göra, som brukar stå där. Vi
nämnde olika andra platser man kan stå på, t.ex. Stattena centrum. Vi pratade om att samla
vid olika speciella event, t.ex. Kul i juli, Hx, idrottsevenemang, musikarrangemang.
Nationaldagen.
Kul i juli, tisdagarna 4/7, 11/7, 18/7 och 25/7. Vi samlas vid ingången (från Drottning
Margaretas gata) till Rosenträdgården kl. 16.30. Samla namn i Grytan i Slottshagen från kl. 17
till ca kl. 18.45. De som orkar kan gärna fortsätta samla namn men på lite större avstånd från
scenen och Grytan, ty då är det riktigt mycket folk och vi ska inte störa dem som lyssnar på
musiken. Kanske vore det bra att ha bokbord, kanske även med tält som regnskydd med stor
skylt på en fast plats mellan Grytan och Kärnan. I så fall behövs polistillstånd. På nästa
medlemsmöte bestämmer vi om vi vill söka sådant polistillstånd eller om vi samlar namn utan
bokbord.
Om vi ska vara på Väla vore det bra att ha en kopia av ett PM från polisen i Stockholm
om flygbladsutdelning. Rune hade fått fram det efter att vi delat ut flygblad mot externa
köpcentra på Väla 5/6. Rune och Stig ska försöka hitta det.
Nationaldagen 6/6 på Fredriksdal. Vi fick ha bokbord där 2015 och hoppas få ha det
även i år. I så fall kan vi ha namnlistor på bokbordet och någon kan nog stå med listor alldeles
intill vårt bokbord. Vare sig vi får ha bokbord eller inte vore det bra att ett par personer står
med namnlistor och sandwichplakat utanför huvudingången. Lämpligt att turas om.

Det var ca 40 personer som förklarade sig villiga att hjälpa till med namninsamling och
dessutom några få som kanske kan hjälpa till. Sannolikt är det endast en mindre del av dessa
40 som samlar namn mer regelbundet. Vi behöver puffa på.
Vi konstaterade att det ser fint ut i Rosenträdgården. Man håller på att plantera ut
blommor. Men det finns mystiska små jordvallar runt träden.
Rune nämnde om Pixla Piren, utåt det som var Oslopiren i hamnen. En del
arrangemang planeras. Rune och Karin planerar att plantera rosor där för att påminna om
hotet mot Rosenträdgården genom planerna på Landborgsgaraget. När det är speciella
arrangemang där så det kommer folk, är det bra att samla namn där.
Kanske kan det vara bra att samla namn utanför den nya affären Matkooperativet på
Möllegränden vid korsningen med Södra Strandgatan. Kanske vore det bra att vara utanför
grindarna vid trädgårdsdagarna på Sofiero.’
Det är bra om de som har datum för intressanta evenemang, där det kan vara lämpligt
att samla namn, meddelar om datum, tid och plats.
Birgitta meddelade att Vänsterpartiet på medlemsmöte beslutat ställa sig bakom
namninsamlingen.
Det är angeläget att någorlunda regelbundet få in rapporter om hur det går,
c) Ev. övrigt om namninsamlingen
Det är mycket bra att ha sandwich-plakat på sig. Det finns utskrivna texterna
”Namninsamling för folkomröstning om Landborgsgaraget. Jordens Vänner Helsingborg” och
”Garage i Landborgen? Namninsamling för folkomröstning. Jordens Vänner Helsingborg”
både i A4 och A3 för den som själv vill sätta på pappskivor. Lena och Stig kan på beställning
göra fler sandwich-plakat. Man kan också göra egna sandwich-plakat.
Sven har lämnat listor till mp för att medlemmar där ska kunna skriva på. Han har också
lämnat listor till Studiefrämjandet. Stig fick i uppgift att skriva några rader om vår
namninsamling och be mp att skicka det till sina medlemmar.
Rune påminde om Facebook-gruppen: Landborgsgaraget Namninsamling.
Stig hade kopierat några artiklar om namninsamlingen i Helsingborgs Dagblad och
Lokaltidningen Helsingborg.
.
3.
Rapport från Jordens Vänners riksårsmöte, speciellt sådant som berör vårt arbete.
a) Opinionsmaterial om motorvägsbyggen, Landborgsgarage m.m.
Vår motion antogs med tillägget eller ändringen att kansliet söker anslag för att samordna
arbetet med en skrift och få många ideella krafter att skriva. Ett första telefonmöte har ägt
rum, där Stig deltog. Stig och kanske även Sven behöver skriva en del, som andra i
Helsingborg tittar på.
b) Skrift om rättvis klimatomställning
Den delen av motionen att göra en skrift om rättvis klimatomställning antogs under
förutsättning att arbetsgruppen för rättvis klimatomställning gör skrivarbetet. Stig ansluter till
den gruppen.
c) Skrift om energismart odling
Vårt yrkande från Helsingborg om en skrift antogs under förutsättning att motionären, Ruzena
skriver texter, som granskas av något utskott eller någon arbetsgrupp som styrelsen utser.
d) Övrigt från årsmötet.
Vår motion om klimatriksdagen antogs, vilket innebär att Jordens Vänners styrelse ska
framföra vissa kritiska synpunkter till arrangörerna. Stig har blivit kontaktad av en av
arrangörerna. Det verkar som om arrangörerna har tänkt göra vissa ändringar, som går en liten
bit i den riktning vi önskade.

4.
Nästa medlemsmöte.
Nästa medlemsmöte blir måndagen 19/6 kl. 18.15
5.
Övriga frågor.
a) Hemsida. Tid för medlemsmötet stod inte på hemsidan. Det var en miss. Det ska stå i
fortsättningen.
b) Regionalt möte. Jordens Vänner Skåne-Blekinge planerar ett häfte om externa köpcentra.
Nästa möte blir i augusti. Kanske hinner Stig skriva något och Sven plocka fram några
uppgifter, men namninsamlingen måste prioriteras.
c) Miljötidningen. Det vore bra om Miljötidningen skriver något om
namninsamlingskampanjen. Stig ska skriva ett förslag som skickas till övriga på mötet. Bl.a.
bör nämnas att vi träffat en som bor nära det planerade Landborgsgaraget och som vill samla
namn.
d) Pixla piren i hamnområdet. Man kan söka pengar för olika projekt. Karin N-J har visst sökt
för att plantera rosor som en påminnelse om Rosenträdgården, där de styrande tänker bygga
Landborgsgaraget. Rune ska meddela tider när det händer något speciellt där.
6.
Korta rapporter.
Rune var 13/5 på ett möte i Göteborg med Klimatnätverket för att påverka riksdagsledamöter.
Ulf uppmanar oss att på youtube se filmen ”Before the flood” (Före floden) en film om
havsnivåhöjning och klimatförändring.
Sven nämnde om filmer på SVT-Play: Korrespondenterna ”Till sista andetaget” om dödlig luft från
fordon finns t.o.m. 22/10. Se länken
https://www.svtplay.se/video/13356264/korrespondenterna/korrespondenterna-sasong-18-avsnitt6?info=visa
Dokumentär: ”Sista skörden” om att planetens jordar hotas av det industriella jordbruket, finns t.o.m.
22/10. Se länken
https://www.svtplay.se/video/13357996/sista-skorden/sista-skorden-1?info=visa
Rune vill skriva en bok ”Drakens andedräkt” och söker pengar för det.

Minnesantecknat av Stig Broqvist, sekreterare
Instämmande av Per Nilsson, mötesordförande.

