Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 6/8 2018
Närvarande: Lena Lövendahl, Per Nilsson, Stig Broqvist, Sven Broqvist och Ulf Christoffersson.
1.
Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig. Den utskickade dagordningen
godkändes.
2.
Fortsatt kamp mot Landborgsgaraget.
a) Rapport om vad som hänt sedan sist om Landborgsgaraget.
Det pressmeddelande vi skickade 12/7 ledde till en publicering 16/7 i Helsingborgs Dagblad. De tog
inte med att vi drar slutsatsen att det är kommunalvalet som gäller, men publiceringen var ändå
betydligt bättre än den tystnad, som gällt mars till juni. 28/7 blev det en bättre artikel, där det bl.a.
stod: ”Frågan om garaget är ständigt het och motståndarna har inte gett upp.” Tidningen hade
intervjuat fyra personer, två förespråkare (unga högerinriktade män) och två motståndare
(vänsterinriktade kvinnor 65+, bl.a. Lena Lövendahl). De hade rubriken ”Lika många för som emot
omstritt bygge”, men det var 37 % för och 42 % emot. Dagen därpå 29/7 var rubriken på första sidan:
”Valet avgör om garage byggs”. Inne i tidningen redovisades hur de 8 olika partierna, som valdes in i
kommunfullmäktige 2014, ställer sig.
Den 1/8 fick vi drygt 7000 tidningar ”Stoppa Landborgsgaraget” (20 st A4-sidor). På de två dagarna
för Hx-festivalen (3-4/8) delade vi ut ca 870 tidningar, varav ca 60 var sådana som ett par personer
skulle dela ut senare. En del tyckte det var lätt, andra tyckte det var svårt att dela ut tidningen.
b) Organiserandet av torgmötena
Vi har ännu inte fått polistillståndet för våra torgmöten. Polisen hade dock pekat på problem på vissa
platser och tider, varpå Stig gjorde en del ändringar av ansökan om tider och platser. På vissa ställen
får vi inte använda högtalaren. Innan vi fått tillståndet följer vi den modifierade ansökan, men vi måste
vara beredd att anpassa oss efter hur det ser ut på plats när vi är där.
c) Utdelning i brevlådor
Det är viktigt att ha tidningar till våra torgmöten, men utan tvekan blir det en hel del över, som vi kan
dela ut i brevlådor. Den som föredrar att dela ut i brevlådor får gärna göra det, men det är viktigt att till
Sven eller Stig meddela var man delar ut tidningar resp. flygblad så det inte blir dubbelt. Några har
meddelat att de gärna delar ut i vissa områden. I hyreshus är det tyvärr problem på många ställen på
grund av portkoder. Om vi när valet närmar sig märker att vi får många över gäller det att dela ut
omfattande i brevlådor, där det går. Det är viktigt att Stig i utskick till medlemmar klargör vad som
gäller i förhållande till skyltar ”reklam nej tack” och liknande.
d) Övrigt om Landborgsgaraget
Det är viktigt att tidningen kommer in på hemsidan. Det är också angeläget att det sprids på facebook
och andra sätt via nätet. Stig ska göra ett utskick om utdelning av tidningar och med länkar till
tidningen, när det är klart.
Vi hade fått ett mail från en person vi inte känner: Hon skrev:

”I helgen under festivalen så fick jag det mycket gedigna materialet som ni har gjort om
Landsborgsgaraget. Ville bara skriva några rader och berätta hur imponerad jag är av
materialet.
Jag arbetar själv med kommunikation och jag tycker att ni på ett mycket pedagogiskt sätt
förklarat allting.
Nu flyttar jag själv från Helsingborg till Lund innan valet, men önskar er alla lycka till.”
3.
Nästa medlemsmöte
Nästa medlemsmöte blir måndag 17/9 kl. 18.15.
4.
Korta rapporter. Inga rapporter förelåg.
5.
Övriga frågor. Ulf delade ut en kopia på en artikel om att vindkraften ökar
Utskottet för miljövänligt ekonomiskt system har nästa möte onsdag 19/9 kl. 18.15 i inre rummet,
eftersom Enhetsgruppens antikvariat har öppet till 18.30
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Per Nilsson, mötesordförande

