
Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 20/7 2017                         
 

Närvarande: Claudia Velasquez, Göran Håkansson, Lena Lövendahl, Magdalena Callmér, Rune 

Celvinsson, Stig Broqvist, Sven Broqvist och Ulf Christoffersson. T.o.m. punkt 2, d.v.s. om 

namninsamlingen deltog även Ingrid Mattiasson-Saarinen, Veikko Saarinen. 

 

1. Formalia. Mötesordförande Stig, mötessekreterare Lena. Dagordningen godkändes med tillägg av 2 
e Sociala medier. 

 

2. Namninsamling för folkomröstning om Landborgsgaraget.  
a) Rapporter om hur det gått hittills, hur många namn vi fått in, hur vi bemötts.  

Utifrån det vi visste om uppskattade vi att vi hittills fått in ca 4800 namn. Stig skickar ett 

pressmeddelande om detta.  

b) Hur ska vi organisera namninsamlingen under resten av juli? 

Kul i juli gav inte så mycket, så det räcker att Rune, Sven och Stig går till det sista 25/7. Det 

ger nog mer att fortsätta stå vid affärer. Musikarrangemang i Grytan  22/7 med Hasse 

Andersson är inställt. 

 c) Hur ska vi organisera namninsamlingen under Hx? 

Hx är 3-5/8 på Söder. Sven föreslog att vi står på 5 platser kl 14-20 dessa tre dagar. Platserna 

är 1. Södergatans korsning med Thure Röingsgatan. 2. Södergatans korsning med 

Gasverksgatan. 3. Södergatans korsning med Nedre Nytorgsgatan. 4. Stadsparken där gången 

från Bruksgatan korsar gången mellan Järnvägsgatan och fontänen. 5. Furutorps-parken vid 

ingången från korsningen Furutorpsgatan/Håkan Lundbergsgatan. Platsernas exakta läge 

anpassas till vad som är lämpligt med tanke på vilka stånd och Hx-aktiviteter som finns på 

plats. Sven ska försöka lägga ett schema för namninsamlingen under Hx. För att underlätta 

skickar Stig ut vädjan att meddela Sven hur många timmar, vilka dagar och tider man kan 

ställa upp och önskemål om plats. På Hx.se finns detaljerade planer.  

 d) Hur ska vi organisera namninsamlingen efter Hx? 

Konstaterades att nuvarande insamlingstakt inte räcker. Vi måste få fler att samla namn. 

Beslöts att affischen om namninsamling ska finnas att ladda ner från nätet. Bra att sätta upp 

affischer på olika ställen. Rune hade fått telefonnummer till en förälder på en skola på 

Bergaliden. Rune eller Stig kontaktar.  

Rune hade förslag om att vi från 7/8 och 12 veckor framåt organiserar 10 grupper, där varje 

grupp bör samla 80 namn i veckan. En grupp kan bestå av t.ex. 4 personer som samlar ca 20 

namn per vecka. I så fall borde vi få in ytterligare 10x80x12 = 9600 namn. I så fall räcker det 

med god marginal. Jordens Vänner ska försöka ordna 4 sådana grupper. Sven B och Stig B 

ansvarar. Rune och Magdalena försöker ansvara för var sin grupp av andra (allmänhet). 

Vänsterpartiet försöker klara två sådana grupper. Ingrid, Claudia och Birgitta M ansvarar. Vi 

ska be Naturskyddsföreningen att ordna två sådana grupper och be Christel Kvant och Sven 

Gustavi att ansvara.  

Ytterligare bra ställen att samla namn på: Helsingborgshems områdesfester: Fredriksdal 12/8, 

Planteringen 2/9, Närlunda 16/9. Vänsterpartiets grupper tar huvudansvar för dessa tre. 

Dessutom Magdalena på Fredriksdal, då hon bor där. 8-9-10/9 Pridefestival. 

Beslöts ansöka om att få delta i årets Prideparad. Claudia skickar information till Stig. (Se 

dock anmärkning nedan.) 

Rune föreslog att ordna något eller några torgmöten om Landborgsgaraget. God idé speciellt 

om någon som på youtube visat gångar under Rosenträdgården kan tala. Vi tar upp det på 

nästa möte. Antikrundan 24/8 på Sofiero gård. Trädgårdsmässan 25-27/8 på Sofiero. Magnus 

Uggla 18/8 och Helene Sjöholm 30/8. Eventuellt kan någon grupp samla på dessa ställen.  

Per hade tidigare framfört idén att ibland samla namn i orterna runt Helsingborg t.ex. Påarp, 

Mörarp. Det kan varje grupp ta ställning till.  



 

Någon har påstått att man inte behöver ha de fyra sista siffrorna i personnumret. Stig har 

försökt kontakta kommunjurister för att få klarhet, men allmänheten får inte tala med 

kommunjurister och mail stoppas. Stig har frågat annan kommunal tjänsteman och fått ett 

luddigt svar. I princip krävs fullständiga personnummer, men tjänstemannen sade att man 

eventuellt kan räkna namn utan de fyra sista siffrorna. Vår slutsats är: Vi kan inte lita på 

tjänstemäns godtycke. De vi kan vara säkra på är giltiga är bara de med fullständigt 

personnummer. Om vi inte skulle få in tillräckligt med namn, som vi bedömer som giltiga, så 

ska vi räkna hur många namn vi har utan fullständigt personnummer och hävda att de ska 

räknas med hänvisning till tjänstemannens luddiga svar.   

 e) Sociala medier. 

Claudia vill ordna Facebooksida för Jordens Vänner Helsingborg och även anknyta till 

Jordens Vänner Skåne-Blekinge. Mötet var positiv till Claudias förslag, men hon ska först 

höra med Per Nilsson respektive Ellie Cijvat.   

 

3. Nästa medlemsmöte. 
Nästa medlemsmöte och namninsamlingsmöte blir måndagen 21/8 kl. 18.15 
 

4. Böcker vi fått från kansliet. 
Stig lade fram ett förslag som han samrått med Lars P från Enhetsgruppen om. De 

medlemmar som vill köpa av dessa böcker på mötet kan göra det till antikvariatspriser, som 

Lars P satt, och pengarna går till Jordens Vänners Helsingborgs kassa. Sedan kan 

Enhetsgruppens antikvariat sälja böckerna och få pengarna. Om Jordens Vänner Helsingborg 

har bokbord kan vi ta dessa böcker och andra miljöböcker från antikvariatet och få pengarna 

för försäljning. Förslaget godkändes.  

 

5.  Övriga frågor. 
Inga övriga frågor togs upp. 

 

Minnesantecknat av Lena Lövendahl, mötessekreterare, och godkänt av Stig Broqvist, 

mötesordförande.  
 

Anmärkning: Vi upptäckte att Prideparaden, som är lördag 9/9 samling kl. 13.30 och avgång kl. 14.00 

från Stadsparken, tidsmässigt kolliderar med protestmöte Stoppa Aurora med parollerna: Nej till 

svenskt Nato-medlemskap och värdlandsavtalet, För ett kärnvapenfritt Sverige, För ett alliansfritt 

Sverige, Nej till Nato-baser och Nato-krigsövningar i Sverige, lördagen 9/9 kl. 13.00 i Gamla 

Tingshuset med talarna Per Gahrton och Karin Utas-Carlsson. Arr.: Föreningen Nej till Nato, Kristna 

Fredsrörelsen, Läkare mot kärnvapen och Studieförbundet Sensus. På grund av kollisionen kanske vi 

behöver ompröva beslutet 

Lena Lövendahl och Stig Broqvist 


