
Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 9/10 2017                         
 
Närvarande: Per Nilsson, Stig Broqvist, Sven Broqvist och Ulf Christoffersson.  
 
1. Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig. Den utskickade dagordningen godkändes. 
 
2. Namninsamling för folkomröstning om Landborgsgaraget.  

a) Rapporter om hur det gått hittills, hur många namn vi fått in.  
Utifrån det vi visste om hade vi hittills fått in 9978 namn, alltså nästan 10000. Vi vet att ett antal listor 
finns på olika håll, men inte hur många namn som finns på dem och därför kan vi inte räkna in det. 
Stig ska skicka ett pressmeddelande utifrån vad vi diskuterade på mötet och inhämta synpunkter från 
Sven och Per innan det skickas ut på tisdag morgon.  

b) Hur går det med gruppindelningen och organiseringen av namninsamlingen? 
Vi får fortsätta att samla så mycket namn vi kan. Vi kan försöka få fler att samla namn, men inte ägna 
så mycket tid åt att ringa att det går ut över det egna namninsamlandet. Utöver de affärer vi samlat vid 
har vi samlat vid en del mindre affärer med ganska gott resultat. Resultatet kan variera mycket från 
dag till dag. T.ex. hade två personer samlat 40 namn på 1½ timme vid Stattena, omräknat till 13 per 
person och timme. Dagen därpå samlade Stig bara 15 på 3½ timme på samma plats, omräknat 4 per 
timme. Kanske ska vi också samla utanför Biltema och Hornbach.  
Om det regnar kan vi t.ex. vara inne på Väla eller inne på Knutpunkten. Vi har ett papper från Johan 
Mangbo vid Helsingborgspolisen på att vi får samla namn med sandwichplakat inne på Knutpunkten.   
 c) Övrigt om namninsamlingen. 
Vi sammanställer resultatet söndag 29/10 kl. 18.15. Vi mest aktiva samlare räknar själva de vi har i 
vårt förvar. Då lägger vi samman listorna på lämpligt sätt. Vi vill ha in listor senast fredagen 27/10. 
Det hindrar inte att en del av oss kan samla namn in i det sista även måndag 30/10. På mötet 29/10 
bestämmer vi formerna för överlämnandet till kommunen, vem vi helst vill överlämna dem till och tid 
och plats. Överlämnandet måste ske under tisdagen 31/10. Vi inbjuder då massmedia att närvara,  
 
3. Nästa medlemsmöte blir söndag 29/10 kl. 18.15. Det blir bara för att ordna det sista med 
namninsamlingen, enligt punkt 2 c ovan, samt att bestämma dag och tid för nästa medlemsmöte, som 
bör vara i början eller mitten av november.  
 
5. Övriga frågor. Vi konstaterade att Rune på eget initiativ bjudit in politiker till en diskussion och 
utfrågning om Landborgsgaraget 22/11. Hälften av partierna har hittills lovat att ställa upp. Vi måste 
ha medlemsmöte före dess.   
 
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Per Nilsson,  
 


