
Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 12/4 2018                         
 
Närvarande: Göte Berg, Lena Lövendahl, Per Nilsson, Stig Broqvist, Sven Broqvist och Ulf 
Christoffersson. Magdalena och Rune hade meddelat att de var sjuka och inte kunde komma.  
 
1. Formalia. Mötesordförande Per, mötessekreterare Stig. Den utskickade dagordningen 
godkändes. 
 
2. Fortsatt kamp mot Landborgsgaraget.  

a) Rapport om läget med olika överklaganden, avslöjanden, kommunfullmäktigedebatt 
m.m. 

Beträffande rivningslov för Rosenträdgården är Länsstyrelsens avfärdande av vårt överklagande 
överklagat till Mark- och miljödomstolen. Kommunen har nu sagt att man väntar med att riva 
Rosenträdgården, tills det ärendet är avgjort, tills efter sommaren. Annars skulle man redan ha rivit 
Rosenträdgården. Sven påpekade att Öresundsbron aldrig fick godkänt av den tidens motsvarighet till 
Mark- och miljödomstolen.   
Vi har skickat yttrande till Förvaltningsrätten över kommunstyrelsens yttrande vad gäller 
överklagandet av namnräkningen.  
Kommunfullmäktige diskuterade 27/3 Landborgsgaraget och avslog två motioner (från v resp. mp) om 
att ordna folkomröstning ändå. Stig har tidigare skickat ut en rapport från det mötet. 
Kommunen har nu kommit fram till att slopa cykelramperna, eftersom de inte skulle bli lättare att 
cykla uppför rampen än att cykla uppför Långvinkelsbacken och Bergaliden, vilket vi sade från början. 
Centern sade att de därför kanske ska ompröva projektet. På fullmäktigedebatten sade centern, att de 
litar på att tjänstemännen fixar cykelramper, så man kan cykla uppför och att de inte drar tillbaka sitt 
stöd för Landborgsgaraget.  

b) Förslag till flygblad för att samla pengar till masstidning. 
Beslöts om några mindre ändringar både av stavning, formuleringar och layout, så swish-nummer och 
plusgironummer syns tydligare. Beslöts att Stig gör ett nytt förslag, efter mötets riktlinjer, skickar ut 
till de aktiva, som kan komma med synpunkter, så flygbladet blir klart för utdelning 19/4. Därefter 
gäller det att sprida det både i pappersform, och digitalt. Vi hoppas vi får in mycket pengar, så vi kan 
trycka en masstidning. Stig hade fått prisuppgifter från ett tryckeri, som Jordens Vänners kansli 
rekommenderade. Troligen krävs en liknande arbetsinsats före valet som när vi förra året samlade 
namn.  

c) Vattenfrågan och Mark- och miljödomstolen.  
Det förslag, som skickades ut för ett par dagar sedan med rubriken ”Pressmeddelande eller tips för 
grävande journalister 2018-04-13. Om vattenrapporters hantering från Jordens Vänner Helsingborg” 
godkändes. Det ska skickas ut 13/4. Beslöts att skicka det till de vanliga massmediekontakterna och 
dessutom till grävande journalister. Diskuterades om vi även borde kontakta Uppdrag granskning, 
Kalla fakta och Kaliber på TV och radio, men beslöts att inte göra det i nuläget. Kanske en annan 
gång. Nämndes att det finns ett Centrum för Rättvisa, som kan hjälpa folk mot myndigheter. Nämndes 
om ett TV-program om städer som sjunker på grund av sjunkande grundvatten.  

d) Förslag till diskussionsmöte ”Hur går det med Landborgsgaraget? Går det att stoppa 
projektet? 

Enhetsgruppen har bestämt sig för ett sådant möte torsdag 17/5  med Stig Broqvist som inledare. 
Jordens Vänner beslöt vara medarrangör. Beslöts att fråga Naturskyddsföreningen om de också vill 
vara medarrangör.  

e) Övrigt om Landborgsgaraget 
Vi har tidigare beslutat om preliminär disposition för masstidningen. Rune, Sven, Stig och kanske 
andra skriver olika förslag till texter att ingå i masstidningen. Förhoppningsvis har vi en del texter att 
diskutera på nästa medlemsmöte.  
3. Agerande på Jordens Vänners riksårsmöte i Uppsala 21-22 april.  
Stig delade ut och redogjorde för ett förslag till agerande: dels yrkande beträffande motionerna 4 och 6 
och verksamhetsplanen. I övrigt innehöll förslaget riktlinjer för agerandet på årsmötet. Beslöts 
godkänna hela förslaget, vilket bifogas minnesanteckningarna. Det betyder att i de delar beträffande 



verksamhetsplanen, där förslaget endast innehöll riktlinjer för tillägg så ska de skickas runt till de 
aktiva för möjlighet att ha synpunkter, när Stig skrivit färdiga formuleringar. 
Vi passade också på att fylla i fullmakten för Lena och Stig som representanter på årsmötet.  
4. Lokalt årsmöte. 
Beslöts att årsmöte för Jordens Vänner Helsingborg med verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport 
och revisionsberättelse både för 2016 och 2017 tyvärr får vänta till i höst efter valet.  
5. Utsläpp av bekämpningsmedel 
En medlem, skickade ett mail om en artikel ”Rekordhöga halter av förbjudna ämnen” i Helsingborgs 
Dagblad 29/3 och menade att vi borde göra något. Vi beslöt att diskutera det under punkt 7 istället. 
6. Inbjudan om bokbord 1 maj. 
Vänsterpartiet har inbjudit oss att ha bokbord i Folkets hus A-sal liksom Enhetsgruppen och en del 
andra föreningar under första maj-firandet. Enhetsgruppen sade att vi i så fall kan sälja miljölitteratur, 
som finns i antikvariatet och behålla inkomsten. Beslöts att ha bokbord enligt inbjudan. För 
tydlighetens skull påpekades att det innebär inte att Jordens Vänner deltar i demonstrationståget. Stig 
ansvarar för bokbordet i samarbete med Lena och Sven.  
7. Kommunens klimat- och energiplan 2018-2024. Remissvar senast 21 juni. 
Vi kom fram till att arbeta för att göra ett remissvar till 21/6 på liknande sätt som det tidigare 
remissvaret till den regionala klimat- och energiplanen. Sven ansvarar för att ta fram förslag var gäller 
trafik. Kanske vill Ruzena skriva förslag till remissvar på de delar som har med jordbruk att göra. 
Skandalen med giftutsläppet i Görarpsbäcken och Råå-ån kan komma in på så sätt att man påpekar 
dels att problem med bekämpningsmedel försvinner om vi går över till ekologiskt hjordbruk och detta 
hänger samman med klimatfrågan, eftersom bekämpningsmedel är energikrävande i sin framställning, 
men det är också viktigt med biologisk mångfald i sig. Dessutom gäller det att kräva att kommunen 
satsar på tillräckligt många miljöinspektörer, så man kan ta många prover och finna vem som är 
skyldig. Stig kan skriva förslag i den delen. Kanske vill andra skriva förslag i någon del. De som 
önskar kan få remisshandlingarna från kommunen via e-post. På kommande möte eller möten före 
21/6 tar vi ställning till remissvar utifrån de förslag som då finns.  
8. Nationaldagsfirande på Fredriksdal.  
Lena meddelade att vi får ha torgstånd där. Vi har både tillverkning av vindsnurror för barn och ett 
urval av flygblad, särskilt det flygblad vi beslöt om under punkt 2 b) ovan. Lena och Stig ansvarar. 
Andra kan gärna stå vid bordet en stund också.   
9. Nästa medlemsmöte.  
Nästa medlemsmöte blir måndag 21/5 kl. 18.15. 
10. Korta rapporter 
På kommunens aktivitetsdag 19/3 hade vi informationsbord liksom andra föreningar. Det var många 
givande samtal. 6 personer skrev upp sig som intresserade.  
SVT (Sveriges TV) har efterfrågat allmänhetens synpunkter på ”Hur ska politikerna hantera 
klimatfrågan?” Både Stig och Sven har skickat in synpunkter. 
Ulf rekommenderade TV-filmen ”Storuman forever”, som handlar om att få människor i Storuman att 
leva mer klimatsmart. Han nämnde också om intressanta artiklar i JAK:s nya nummer av tidningen  
Grus och guld.  
Göte nämnde att det skakar i Lasarettets provtagningsrum, eftersom truckar kör i källarvåningen.  
Stig hade varit på möte i Malmö i söndags om ”Dags för en hållbar och rättvis världshandel”., ordnat 
av Jordens Vänner Malmö-Lund. Talare var Ellie Cijvat (Jordens Vänner Malmö-Lund), Max 
Andersson (EU-parlamentariker mp), Ben Beachy (Sierraclub, USA:s största miljörörelse) och 
Rickard (Katalys). Efter diskussionen sade en medlem i Jordens Vänner, som bor i Landskrona, att han 
gärna vill ha information från Jordens Vänner Helsingborg.  
11.  Övriga frågor. 
Inga övriga frågor förelåg. 
 
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Per Nilsson, mötesordförande.  


