Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 19/6 2017
Närvarande: Lena Lövendahl, Magdalena Callmér, Per Nilsson, Rune Celvinsson, Stig Broqvist, Sven
Broqvist och Ulf Christoffersson. T.o.m. punkt 2, d.v.s. om namninsamlingen deltog även Göte Berg,
Ingrid Mattiasson-Saarinen, Kitty Oredsson, Veikko Saarinen
1. Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig. Dagordningen godkändes.

2. Namninsamling för folkomröstning om Landborgsgaraget.
a) Rapporter om hur det gått hittills, hur många namn vi fått in, hur vi bemötts.
Utifrån det vi visste om uppskattade vi att vi hittills fått in ca 2800 namn. För att få in 13000
namn på 6 månader krävs ca 520 namn per vecka i genomsnitt. På 7 veckor borde vi ha fått in
3640 namn. Det betyder att vi på senare tid samlat betydligt bättre än i början och att vi har
knappat in lite på det underskott vi hade förut. Många är positiva till att skriva på. Allt fler
verkar känna till Landborgsgaraget och reagerar mot det. Personnummer är ett problem.
Många argument diskuterades.
b) Hur ska vi organisera namninsamlingen framöver?
Kul i juli, tisdagarna 4/7, 11/7, 18/7 och 25/7. Vi samlas vid ingången (från Drottning
Margaretas gata) till Rosenträdgården ca kl. 16.45 för dem som kan. Samla namn i Grytan i
Slottshagen från ca kl. 17 till ca kl. 19. 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. Rune, Ingrid, Sven, Per kan alla gångerna och Stig de tre första.
Sven ringer runt till några, så vi blir några till, helst 10 personer var gång.
Sofiero torsdag 6/7 Per Gessle. Namninsamling utanför ca kl. 17-19. Rune, Sven och
Stig. Kanske onödigt att vara fler, eftersom många som kommer dit inte är från Helsingborg.
Sofiero söndag 16/7 Nora Jones. Namninsamling utanför ca kl. 17-19.30. Rune, Sven.
Grytan lördag 22/7 bl.a. Hasse Andersson. Namninsamling utanför ca kl. 17-19. Rune,
Sven.
Hx på Söder i stan 3/8-5/8. Namninsamling på olika platser. Lena, Stig, Rune, Per,
Ingrid. Många fler kan behövas och uppdelning på flera pass.
Hemsidan. Stig läste upp förslag till en text att sättas in på hemsidan för Jordens
Vänner Helsingborg och en annan text vi skulle be riksorganisationen att sätta in på hemsidan
för Jordens Vänner Sverige. Förslagen antogs med små ändringar. Den lokala texgten avser
främst information om hur många namn vi fått hittills och rikstexten mer allmän information
om namninsamlingskampanjen. Den lokala texten skulle vi be Naturskyddsföreningen
Helsingborg sätta in på sin hemsida också. Den lokala texten skulle också utgöra huvuddelen
iu ett pressmeddelande, som också som bakgrundsinformation ska innehålla länkar till
”Frågor och svar om Landborgsgaraget/Landborgskopplingen” och namninsamlingslistan,
som båda finns på vår hemsida. Stig skickar till webbansvarig, till kansli, resp. till massmedia
i Skåne.
Personnummerfrågan. Rune har kontaktat Jordens Vänners kansli och revisor på
riksplanet. De godtar att personer, som vill skriva på vår namninsamling, men inte vill skriva
personnummer på listor, ska kunna skicka in en namninsamlingslista utan kostnad med alla
uppgifter inklusive personnummer till föreningens revisor på riksnivå. Det sker med
svarspost, så riksföreningen betalar portot. Revisorn skickar sedan dessa listor i oktober till
kommunfullmäktiges ordförande, och vi namninsamlare får aldrig se dem. Däremot ska
naturligtvis Jordens Vänner Helsingborg få veta antalet namn som kommit in på detta sätt.
Rune hade ett förslag till text. Mötet ville ändra en formulering, så den blev lite mer formell,
men i övrigt godkändes förslaget.
Vi pratade om att i höst åka till orterna runt Helsingborg, t.ex. Påarp, Kattarp och
samla namn, men vi tar ställning till den på nästa möte.

c) Ev. övrigt om namninsamlingen.
Göte föreslog att man skulle överklaga kommunfullmäktiges beslut och jämförde med
hus båtinnehavare på Råå överklagat bygget av en gigantisk båthall på Råå. Det ärendet hade
visst gått till Mark- och miljödomstolen. Stig förklarade att han överklagat
kommunfullmäktiges beslut från juni 2016 till Förvaltningsrätten, men fått avslag, överklagat
det till Kammarrätten, men inte fått prövningstillstånd. Det var ett mycket utförligt
överklagande, så av allt att döma är den vägen uttömd. En annan sak är att det gäller att
närboende överklagar bygglovet, som uppenbarligen kommer att strida mot gällande
detaljplan, när det blir aktuellt senare i höst. Göte hävdade att det går att överklaga
kommunfullmäktiges beslut. Beslöts att Stig och Göte tittar på vilka möjligheter som finns att
överklaga efter mötet.
3.
Synpunkter på Stadsplan.
Stig hade till de aktiva i Jordens Vänner skickat ett förslag till skrivelse. Behov av ett par små
språkliga korrigeringar påpekades. Påpekades också att de styrande skiljer på koloniområden
och odlingslotter. Vi ändrar därför en mening till att vi vill bevara alla koloniområden och
odlingslotter. Med dessa ändringar godkändes Stigs förslag till skrivelse.
4.
Nästa medlemsmöte.
Nästa medlemsmöte blir torsdagen 20/7 kl. 18.15
5.
Övriga frågor.
Inga övriga frågor togs upp.
6.
Korta rapporter.
Inga korta rapporter gjordes.
Minnesantecknat av Stig Broqvist, sekreterare

