
Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 21/5 2018                         
 
Närvarande: Lena Lövendahl, Lilian Campus, Per Nilsson, Stig Broqvist, Sven Broqvist och Ulf 
Christoffersson.  
 
1. Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig. Den utskickade dagordningen 
godkändes med den komplettering som skickats ut igår. 
 
2. Fortsatt kamp mot Landborgsgaraget.  
a) Rapport om flygbladsutdelning, penninginsamling till masstidning och utvärdering av mötet 
om Landborgsgaraget 17/5 m.m. 
Vi har tryckt mellan 2000 och 3000 av flygbladet ”Är det försent att stoppa Landborgsgsaraget?” och 
delat ut mer än 2000. För ett par veckor sedan hade vi fått in 10500 kr. På diskussionsmötet 17/5 om 
Landborgsgaraget deltog 23 personer. Stig hade redogjort för vad som hänt i striden om 
Landborgsgaraget främst efter inlämningen av namninsamlingen 31/10 både vad gäller 
namninsamlingen, rivning av Rosenträdgården, fladdermusfrågan och grundvattenfrågan, vilka 
överklaganden vi gjort, kortfattat om olika skäl  att vara mot Landborgsgaraget och hur projektet går 
att stoppa, troligen inte genom folkomröstning eller överklaganden, men genom kommunalvalet. Det 
följdes av givande frågor och diskussion, där också Sven bidrog med en del förtydliganden. Lilian var 
med på mötet 17/5. Hon blev intresserad av Jordens Vänner och är nu för första gången med på 
medlemsmöte.  
b) Texter till och princip för layout för masstidningen.  
Mötet fann att Stigs förslag till framsida i stort var bra, men vi bör trycka mer på kostnaderna. Ulf 
pekade på en artikel om det i HD 2015-09-01 och han ska försöka skaffa fram den. Det är viktigt att 
koppla ihop frågan om pengarna och att det inte är försent. Vi kan dra ner lite på stilstorleken för att få 
större bilder. Kostnaden bör finnas med i faktarutan. Koppla ihop frågan att det inte behövs med att 
det inte betalar sig. Beträffande det ekologiska fotavtrycket på 4,2 jordklot är det viktigt att nämna 
källan, även om det inte behöver finnas på framsidan. Man kan också jämföra med Kinas fotavtryck på 
2 jordklot. Sverige är troligen på 15:e plats. Kolla uppgifterna, kanske kommer det från WWF. På 
senare sidor ska vi fördjupa det. Sven skriver gärna om klimat och Rune om barnens närmiljö. Det är 
viktigt att Rune då också ser artikeln från 2015.     
c) Vem kan göra den slutliga layouten av masstidningen 
Det ska göras i Indesign i tryckfiler i DPF med 3 mm utfall. Ingen på mötet kunde det. Stig ska fråga 
Bernd, som ordnar vår hemsida, och i andra hand den person som gör Miljötidningen. Det verkar som 
om kostnaden är för svartvitt tryck ca 5000 kr i startkostnad och ca 1,65 per exemplar, för färgtryck ca 
10000 kr i startkostnad och ca 1,71 per exemplar. Ulf ska också fråga den som gör JAK:s tidning Grus 
och guld bl.a.om kostnader. Vi får senare ta ställning till omfattning, format och upplagans storlek 
beroende på hur mycket pengar vi får in.  
d) fortsatt flygbladsutdelning.  
På mötet 17/5 tog några personer en bunt för att dela ut. Lena kan dela ut ca 2 timmar per vecka 
framöver. Sven och Stig ska prata med några för att se om vi kan få ut lite fler flygblad. Stig ska 
skicka ut en uppmaning om att stödja kampen genom att dela ut flygblad.   
e) ev. pressmeddelande 
Huvudbudskapet är att det inte är för sent att stoppa Landborgsgaraget. Stig ska skriva ett förslag till 
pressmeddelande och skicka till aktiva för synpunkter och sedan skicka ut ett pressmeddelande.   
f) Överklagande av Mark- och miljödomstolens dom 
Mark- och miljödomstolen har avslagit vårt överklagande. Stig ska tillsammans med andra skriva ett 
förslag till överklagande, som skickas ut till aktiva för synpunkter. Överklagandet måste sedan göras 
till Mark- och miljööverdomstolen senast 7/6.  
g) Ska partier få skriva i masstidningen 
Med anledning av en förfrågan beslöt vi att utrymmet i masstidningen behöver vi för att föra fram 
Jordens Vänners utförliga argument. Om vi skulle tillåta ett parti, måste vi tillåta alla fyra partier som 
är emot Landborgsgaraget. Det skulle innebära att en del argument återupprepas. Beslöts att inte låta 
partier redovisa sina argument.  
h) Övrigt om Landborgsgaraget 



Vi kom fram till att vi i huvudsak delar ut masstidningen vid torgmöten vi ordnar och när vi står på 
olika ställen och delar ut. Därigenom tror vi att vi i högre grad når intresserade än genom utdelning i 
alla brevlådor i vissa bostadsområden. Däremot är det inget som hindrar att den som t.ex. vill dela ut 
till sina grannar att göra det. Om vi riskerar att få många masstidningar över, kan utdelning i brevlådor 
i stor skala vara ett sätt att se till att de allra flesta masstidningar kommer ut.   
3. Kommunens klimat- och energiplan 2018-2024 
Sven har skrivit ett förslag till remissvar beträffande trafik, vilket skickats till de aktiva. Han 
redogjorde för huvuddragen i det han skrivit: att massbilism är ohållbar och att resurserna inte räcker 
till massbilism, även om man går över till el- och biogasdrift, och att vi därför måste stoppa byggen av 
stora vägar och parkeringsanläggningar. Ulf framförde avvikande ståndpunkt beträffande el- och 
biogas och att han inte är så negativ till bilism som Sven. Sven framförde att han hänvisat till citat från 
Naturvårdsverk och olika forskare och att de bilar, som behövs, naturligtvis bör drivas av el eller 
biogas. Stig framhöll att även om Sverige, som är rikt på naturresurser, skulle kunna driva massbilism 
med el- och biogas, kan inte hela världen det. Sverige måste ställa om på ett sätt som andra länder kan 
ta efter. Det är oacceptabelt, om vi kör bil med ”rent miljösamvete” på bekostnad av fattiga människor, 
i världen, som blir utan mat. Det är också så att dagens el-batterier kräver energi, som motsvarar två 
års körning med en bensinbil i klimatutsläpp. Vid Jordens Vänners sommarläger 2016 fick vi lära oss 
att i tunnlarna för ”Förbifart Stockholm” kommer partikelhalten att bli avsevärt mycket högre än i 
Peking och det beror på slitage mellan däck och asfalt. Det blir det alltså även av s.k. miljöbilar. Vi 
måste även titta på miljöproblem inte bara utsläpp av växthusgaser.  
Ingen hade läst hela Svens förslag och vi behöver inte bestämma något än. Remissvaret ska vara inne 
21/6. Vi beslöt att ha ett medlemsmöte innan dess så vi kan ta ställning till hela remissvaret. Där bör 
det enligt tidigare beslut också finnas med lite mer än bara det om trafik.    
4. Nästa medlemsmöte 
Vi flyttade fram punkten om nästa medlemsmöte. Nästa medlemsmöte blir måndagen 11/6 kl. 18.15. 
5. Nationaldagsfirande på Fredriksdal 6/6. 
Lena rapporterade att vi får ha ett stånd där. Lena och Stig ordnar så vi har lite olika flygblad, 
tillverkning av små vindsnurror för barn och utsmyckning med blommor m.m. Vi vet nu inte tiderna. I 
utskick ska tider och plats framgå, så människor kan anmäla sig att turas om att stå vid Jordens 
Vänners stånd.  
6. Rapport från Jordens Vänners riksårsmöte i Uppsala 21-22/4. 
Lena och Stig var med som representanter för Jordens Vänner Helsingborg. Det mesta gick som vi 
önskade, men en motion av Ellie och Tord om skolningsverksamhet avslogs av majoriteten, eftersom 
de inte gillade ordet skolning. Däremot antogs ett par tilläggsyrkanden från motionären, så resultatet 
blir något i den riktning motionen önskade ändå. Styrelsevalet togs enhälligt, eftersom det inte var fler 
som ville delta i styrelsen än de valberedningen föreslog. 
7. Korta rapporter 
Vi hade på alltför kort varsel fått möjlighet att skriva remissvar om Öresundskrafts planer på att 
utvidga avfallsförbränningen. Svaret skulle vara inne 20/5. Vi hade kunnat skriva ett svar, som vi 
skickat ut till de aktiva för synpunkter eller undertecknat ett svar med namn och ”aktiv i Jordens 
Vänner”, men denna gång hann varken Sven eller Stig göra det. Vi frågade Ruzena om hon ville skriva 
något. Hon skickade en del citat ur Miljöbalken, som borde kunna användas. Sven svarade henne kort 
och positivt, men vi befarar att det inte blev något remissvar till Öresundskraft. Tidigare, för några år 
sedan, har vi skriftligt framfört kritik mot avfallsförbränning.  
8. Övriga frågor 
Vi informerade allmänt om Jordens Vänner och dess olika utskott och speciellt om Utskottet för 
miljövänligt ekonomiskt system, som har möte måndag 28/5. Lilian, som är ny i vår grupp, vill gärna 
vara med i detta utskott, men är tyvärr förhindrad 28/5.  
Onecom, som är webhotell för vår hemsida, har skickat ett brev, som Sven vidarebefordrat till Bernd, 
Per och Stig.  
 
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Per Nilsson, mötesordförande.  
 


