Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 18/9 2017
Närvarande: Claudia Velasquez, Lena Lövendahl, Per Nilsson, Rune Celvinsson, Stig Broqvist, Sven
Broqvist och Ulf Christoffersson.
1. Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig. Den utskickade dagordningen godkändes.
2. Namninsamling för folkomröstning om Landborgsgaraget.
a) Rapporter om hur det gått hittills, hur många namn vi fått in.
Utifrån det vi visste om hade vi hittills fått in drygt 8200 namn. Vi vet att ett antal listor finns på olika
håll, men inte hur många namn som finns på dem och därför kan vi inte räkna in det. Stig ska skicka
ett pressmeddelande.
b) Hur går det med gruppindelningen och organiseringen av namninsamlingen?
Till att börja med fick vi in ca 700 per vecka efter gruppindelningen, men de två senaste
veckorna har det gått betydligt sämre, delvis beroende på mycket regnväder. Vi har också råkat ut för
problem med att ha blivit bortkörd, när vi samlat namn: Rune från Ica Maxi och Stig från
Knutpunkten. Vi har varit i kontakt med juristen Maria Emanuelsson vid Polismyndigheten i
Stockholms län, som skrivit PM 2009-10-27 om ”Utdelning av flygblad i inomhusgallerior”. Det har
framkommit att inget ändrats i det som skrevs i detta PM. Namninsamling är jämförbar med
flygbladsutdelning. Sådana parkeringsplatser som utanför Maxi är offentlig plats, så där får vi vara.
Beträffande om Knutpunkten inomhus är offentlig plats hänvisade hon till sin kollega i Skåne Louise
Lewenhaupt, som i sin tur hänvisade till Johan Mangbo vid Helsingborgspolisen. I princip är
Knutpunkten offentlig plats, men vi har inte fått definitivt besked ännu.
Vi justerade målsättningarna för grupperna 1 och 2 från 320 till 360, grupp 3 från 160 till 100,
grupp 4 från 160 till 200 och grupp 5 oförändrat 160. Det skulle ge 820 per vecka. I så fall skulle vi
komma upp i drygt 13000 till slutet på oktober. Detta är målsättning, hur det går vet vi inte. Vi får
försöka.
Kontakten med föräldraföreningar på skolor verkar lovande. På Vittra verkar det gå bra, men
lite mer problem med andra. Claudia kontaktar MegaMusik.
Claudia bad oss meddela henne var och när vi samlar namn, så hon kan meddela det på
Facebook. Maila till claudia.c.velasquez@gmail.com eller sms-a till 0735-414513.
Utöver de vanliga platser vi samlar namn på, kan följande vara bra att några bevakar:
Lördag 23/9 kl 10-15 Ica Maxi Drottninghög. Ica fyller 100 år.
Söndag 24/9 kl. 10-17 Fredriksdals friluftsmuseum. Mikaeli marknad. Samla utanför huvudingången.
Lördag 30/9 Tillgänglighetsmarsch samling GA-torg kl. 11-11.30. Demonstrationen går sedan till
Tivoli. Man kan samla i närheten, men ej för nära.
Fortsätt skicka ut information om namninsamlingen. Sven hade stött på ett par personer, som
vill hjälpa till samla namn. Tisdagar är det 5% rabatt för pensionärer på Maxi.
c) Övrigt om namninsamlingen.
Vi har fått informationsblad upptryckta från kansliet. De som inte vill samla namn, men kan dela ut
informationsblad, kan gärna fortsätta göra det. Det är mycket positivt, ty en del som läst bladet de fått i
brevlådan vill gärna skriva på.
Sven hade fått besked att socialdemokraterna beslutat att rösta för folkomröstning, om vi får
ihop tillräckligt med namn. Därmed vet vi att det blir folkomröstning, om vi lyckas samla in
tillräckligt med namn.
3. Nästa medlemsmöte blir måndag 9/10 kl. 18.15
5. Övriga frågor. Vi har tidigare beslutat att tillsammans med Jordens Vänner Malmö/Lund hålla ett
bokbord på Vänsterdagarna i Malmö 30/9-1/10. Stig tar med material dit.
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Per Nilsson,

