
Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 26/2 2018                         
 

Närvarande: Birgitta Möller, Lena Lövendahl, Rune Celvinsson, Stig Broqvist, och Sven Broqvist. Per 

hade meddelat att han inte kunde komma.  

 

1. Formalia. Mötesordförande Sven, mötessekreterare Stig. Den utskickade dagordningen 

godkändes. 

 

2. Fortsatt kamp mot Landborgsgaraget.  
a) Rapport om läget med olika överklaganden m.m. 

Länsstyrelsen har avslagit överklagandet av rivningslovet för Rosenträdgården och hävdar att varken 

miljöföreningar eller närboende har rätt att överklaga rivningslov, men att vi kan överklaga 

Länsstyrelsens beslut till Mark- och miljödomstolen senast 14/3. Beslöts att Stig skriver överklagande 

som skickas ut till aktiva medlemmar för synpunkter innan det skickas in.  

Kommunstyrelsen har yttrat sig över vårt överklagande av delegationsbeslutet att underkänna vår 

namninsamling. Kommunen har nu efter beslut i kommunstyrelsen 10/1 att återuppta räkningen räknat 

färdigt och ännu en gång underkänt namninsamlingen. Birgitta, Lena, Stig och Sven var på Rådhuset 

och fick information av jurister hur kommunen gått till väga. Vi får rätt att yttra oss över det till 

Förvaltningsrätten senast 14/3. Per och Stig har börjat granskar namnen på de 63 kopior av namnlistor 

Stig skaffat.    

Vårt överklagande av namnräkningen finns på Helsingborgs Dagblads hemsida. HD har också fått ut 

kopior på samtliga namnlistor och genomfört en granskning, som tidningen redovisar i en 

tvåsidesartikel söndagen 25/2 med rubriken: ”Därför misslyckades namninsamlingen”.   

 
b) Vattenfrågan och Mark- och miljödomstolen. Vet vi mer nu och finns något förslag till 
beslut?  

Kommunen vägrar lämna ut uppgifter om vattenundersökningar och kallar det arbetsmaterial. Vi 

försöker ta reda på mer och kan via mail bland oss aktiva bestämma att agera med pressmeddelande.  

 

c) Beslut om fortsatt agerande med överklagande av underkännandet av 
namninsamlingen. 
Beslöts att Per och Stig fortsätter granskning av namn. Stig skriver sedan ett yttrande som skickas till 

aktiva medlemmar för synpunkter innan det skickas till Förvaltningsrätten.  

 

d) Vad bör läggas in på hemsidan? 
De överklaganden vi gjort och tillhörande pressmeddelanden bör läggas in på hemsidan. Stig kontaktar 

Bernd.  

 

e) Övrigt om Landborgsgaraget 
Rune rapporterade att Helsingborg mätt avgaser på Drottninggatan/Järnvägsgatan och på 

Stenbocksgatan. Fler bilar kommer att köra vid skolorna på Bergaliden, om Landborgsgaraget byggs. 

Barns lungor och luftvägar är ej fullt utvecklade. Enligt en 64-sidig rapport på Naturvårdsverkets 

hemsida är avgaserna mycket farligare för barnens hälsa än för vuxna. Rune har skrivit om detta. 

Miljönämndens ordförande har svarat att Miljönämnden inte fått något från 

Stadsbyggnadsförvaltningen, men kommer att behandla detta i bygglovsskedet. Landborgskopplingens 

projektchef och chefen på Stadsbyggnadsförvaltningen har lämnat intetsägande svar. Rune skriver 

förslag till skrivelse om detta och skickar runt till oss aktiva för synpunkter. Rune ska också skriva om 

detta till den kommande masstidningen.  

 

3. Facebook. Förslag från Magdalena.  

Eftersom Magdalena inte var närvarande bordlades frågan. 

 

4. Remissvar före 15/3 på förslag till ny klimat- och energistrategi för Skåne. 
Sven håller på och skriver ett förslag på remissvar. Han avser att komplettera med det som skickades 

till Energimyndigheten om strategi för fossilfri transportsektor 2016. Han fann en del positiva idéer i 



regionens förslag, men klart otillräckliga. Sven menar att vi måste minska transportbehovet och 

minska bilismen och stödja det med citat från olika myndigheter och forskare. Regionen hade skrivit 

att det gäller att klara klimat och tillväxt. Det är viktigt att vi påpekar att tillväxt inte får vara ett mål 

som står över klimatet. Vi måste sluta bygga stora vägar och parkeringsanläggningar. Skrivelsen från 

Jordens Vänner augusti 2017 till Skånetrafiken om plats för barnvagnar, cyklar, rullstolar m.m. bör 

också tas med. Mötet var nöjd med Svens riktlinjer och beslöt att han skriver ett förslag och skickar 

det till aktiva för synpunkter innan remissvaret skickas in.  

 
5. Aktivitetsdag 19/3 i Idrottens hus. Inbjudan från kommunens Arbetsmarknadsförvaltning. 

Beslöts att vi vill vara med på aktivitetsdagen med informationsblad och skylt. Stig ansvarar. 

 

6. Nationaldagsfirande på Fredriksdal. Lena redogör för inbjudan 
Beslöts att vi gärna är med på Fredriksdal med informationsblad och tillverkning av små vindsnurror 

för barn. Lena ansvarar. Det är 100-årsjubileum på Fredriksdal i år. För 100 år sedan fick 

Helsingborgs stad Fredriksdal i gåva av Gisela Trapp.  

 

7. Jordens Vänners riksårsmöte i Uppsala 21-22 april. Eventuella motioner (motionsstopp 2/3). 

Eventuellt val av representanter för vår lokalförening.  

Vi hade ingen motion från Jordens Vänner Helsingborg. Beslöts utse Lena Lövendahl och Stig 

Broqvist till representanter på Jordens Vänners riksårsmöte.  

 

8.   Genomgång av partiernas klimat- och miljöprogram. Förslag från Rune. 
Rune vill granska partiernas program i klimat- och miljöfrågor på riks-, regional och lokal nivå. Han 

avser att börja med s och m och därefter se på de mindre partierna. Rune skriver ihop ett förslag till 

granskning. Stig kan läsa och ha synpunkter på det Rune skriver ihop, men har i övrigt inte tid med 

mer än det vi tidigare bestämt bl.a. om Landborgsgaraget. Sven vidarebefordrar mail med mp:s 

färdplan.  

 

9. Nästa medlemsmöte.  
Nästa medlemsmöte blir antingen torsdag 12/4 kl. 18.15 eller, om handlingarna till riksårsmötet inte 

hunnit komma, onsdag 18/4 kl. 18.30, men i så fall måste vi kanske vara i inre rummet, om det är 

kunder kvar i antikvariatet. På dagordningen ska vi ha vårt agerande på riksårsmötet, eget årsmöte med 

verksamhetsberättelser och ekonomiska rapporter för 2016 och 2017 samt fortsatt kamp mot 

Landborgsgaraget.  

  

9. Korta rapporter 
Rune hade glömt ta med böcker, som han skrivit. Han tar med det nästa gång. Stig påminde om 

Jordens Vänners klimatfestival i Malmö 10-11 mars.  
 
8.  Övriga frågor. 
Inga övriga frågor förelåg. 

 

Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Sven Broqvist, mötesordförande.  


