
Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 11/6 2018                         
 
Närvarande: Lena Lövendahl, Stig Broqvist, Susann Sionsky, Sven Broqvist och Ulf Christoffersson. 
Mot slutet av mötet kom även Ruzena Svedelius. (Per Nilsson hade meddelat att han inte kunde 
komma, med framfört en del synpunkter.) 
 
1. Formalia. Mötesordförande Sven, mötessekreterare Stig. Den utskickade dagordningen 
godkändes. 
 
2. Fortsatt kamp mot Landborgsgaraget.  

a) Rapport om flygbladsutdelning, penninginsamling till masstidning om 
Landborgsgaraget, och om överklagande. 

På Nationaldagen 6/6 delade vi ut ca 1200 flygblad utanför ingången och kanske 100 vid 
informationsbordet därinne. Många var positiva. Hittills har ca 15000 kr kommit in på insamlingen 
mot Landborgsgaraget. Vi har överklagat till Mark- och miljööverdomstolen, att Mark- och 
miljödomstolen på besynnerliga grunder inte gav oss klagorätt, när det gäller rivningen av 
Rosenträdgården.  

b) Texter till masstidningen. 
Stig hade till de aktiva skickat ut ett textförslag. Vi diskuterade lite mindre ändringar och beslöt att det 
bearbetade förslaget skickas ut via mail och att aktiva kan ha synpunkter och att det därefter bestäms 
via mailkontakter.  

c) Format, layout och tryckning av masstidningen 
Förslaget till A3-tidning med 12 A3-sidofr visade sig bli för dyr. Vi kom fram till att försöka göra ett 
A4-häfte, då layout borde kunna bli billigare och vi får minska textomfånget en del jämfört med 
ursprungliga planerna. En ny medlem har erbjudit sig att hjälpa till med layout. Stig och Ulf ska 
undersöka olika tryckmöjligheter. Vi får försöka hitta något som blir möjligt med de pengar vi har  och 
försöka få så många tidningar som möjligt inom den ramen.  

d) fortsatt flygbladsutdelning 
Vi delar ut flygbladet ”Är det försent att stoppa Landborgsgaraget?” i den utsträckning vi kan bl.a. vid 
tisdagarna i juli, då Kul i juli äger rum.  

e) kampanjen under augusti, september 
Vi bör sprida ”masstidningar” och flygblad under Hx 3/8 – 4/8, som blir i norra delen av centrum. Vi 
skulle kunna ha plakat på cykelkärran, stanna till på olika platser, tala i högtalare, dela ut 
”masstidningar” och flygblad och prata med folk. Vi bör synas och höras på många olika platser under 
augusti och början på september fram till valdagen 9/9. Vi planlägger detta på nästa medlemsmöte i 
juli. Vi bör försöka vara många personer som deltar.  

f) Övrigt om Landborgsgaraget 
Lyssna på föreningsmedias radio fredag 15/6, som omnämndes i kallelsen. Då blir Stig intervjuad bl.a. 
om Landborgsgaraget av Björn O. Anderberg i Föreningen Frihamnen.  
3. Kommunens klimat- och energiplan 2018-2024. Remissvar senast 21 juni. 
Förslag främst rörande trafik, som huvudsakligen skrivit av Sven, några delar av Stig, godkändes med 
en del ändringar, som redovisades på mötet. Stig gör detta i ett word-dolument och Sven skickar in 
remissvaret i god tid före 21/6. Ruzena kom och redovisade ett förslag till remissvar beträffande 
avlopp, avfall och energi. Det gäller sådant hon tidigare hållit föredrag om på möte vi arrangerat. 
Beslöts att Jordens Vänner Helsingborg avger ett remissvar bestående av två delar, dels det om trafik 
m.m. som vi nyss beslutat om och dels den del Ruzena föreslagit. Småjusteringar får göras via e-post. 
Sven samordnar det hela.  
4. Nästa medlemsmöte 
Nästa medlemsmöte blir måndag 9/7 med måndag 16/7 som reservdag. Beslöts att fråga Per N och 
Birgitta M, som inte kunde vara med idag. Efter telefonkontakt beslöts att nästa möte blir 9/7.  
5. Korta rapporter. Tre nya medlemmar anmälde intresse på nationaldagen inne på Fredriksdal.  
6. Övriga frågor. Ruzena lade fram ett förslag om ett projekt, där ansökningstiden går ut i 
september, Vi får ta upp det på senare möte.  
 
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Sven Broqvist, mötesordförande  


