
Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 9/7 2018                         
Närvarande: Lena Lövendahl, Per Nilsson, Stig Broqvist, Sven Broqvist, Ruzena Svedelius (under en 

del av mötet) och Ulf Christoffersson.  

 

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, om fladdermusfrågan m.m. 

Vi har fortsatt med flygbladsutdelning och ytterligare en del pengar har kommit in, totalt ca 16000 kr. 

Vi har beställt 7000 tidningar (20 sidor A4). 27/6 meddelar Helsingborgs Dagblad att det finns 

fladdermöss i Rosenträdgården, men det hindrar inte kommunens planer på Landborgsgarage. 

Konsultföretaget hade satt ut autoboxar, som mäter ultraljud, på två ställen men inte vid 

gångtunnlarna, och bara två kvällar i maj.  

Mark- och miljööverdomstolen har vägrat prövningstillstånd utan någon motivering. Stig har talat med 

en av domarna, men hon får inte svara på varför de avvisat vårt överklagande. 

b) Överklaganden och liknande framöver 
Stig kontaktar Naturprövningsenheten angående fladdermusrapporten. 

Det vore bra att också kontakta Länsstyrelsens tillståndsenhet, när det gäller grundvattenfrågan. 

När bygglov kommer att beviljas, troligen i september, gäller det att överklaga. 

Förslaget till pressmeddelande om Mark- och miljööverdomstolens märkliga beslut diskuterades. 

Beslöts att lägga till något om massmedias rapportering och att den slutliga formuleringen bestäms 

efter mailkontakt med de närvarande på mötet, som har e-post.  

Eventuellt kan det senare vara aktuellt med JO-anmälan. Informerades om att vi för många år sedan 

JO-anmält kommunledning för att den tillrättavisade miljöchefen, som krävde bästa rening av 

färjebolagen. JO prickade kommunledningen. Det blev minimal pressbevakning, inget om att det var 

vi som hade JO-anmält. Dåvarande miljöchef berättade att nu vet varje miljöchef i landet att 

kommunledningarna inte får bära sig åt så.  

c) Fortsatt flygbladsutdelning under juli 
Beslöts att dela ut flygblad vid Kuli i juli, fyra tisdagar och gärna lite till.  

d) Kampanjen under augusti, september 
Beslöts att dela ut material under Hx och ordna ett flertal torgmöten med stort plakat på cykelkärra, tal 

i högtalare och utdelning av tidningar och flygblad. Vi diskuterade lite löst om tider och platser. Stig 

ska skicka ut ett förslag till tider och platser. Sedan det beslutats via mail, ska Stig söka polistillstånd.  

e) Övrigt om Landborgsgaraget 
Vi borde se till att det finns på facebook. Stig ska kolla hemsidan och se till att det uppdateras genom 

att skicka material till web-ansvarig.  

Sven rapporterade att IVL, Svenska Miljöinstitutet, som förut hette Institutet för Vatten- och 

Luftvårdsforskning, håller på med ett forskningsprojekt om lokala klimatmål. Kanske kan de 

undersöka hur Helsingborg satsar på Landborgsgaraget. Sven håller kontakt.   

3. Ev. deltagande i Klimatfullmäktige i Landskrona torsdag 16/8 och torgmöte 18/8. 
Det blir inget torgmöte utan endast klimatfullmäktige lördag 18/8. Det var några oklarheter vi inte fick 

svar på. Vi var i princip positiva att delta, men fick avgöra saken via mail, eftersom vi inte på mötet 

fick svar på alla frågor.  

4. Förslag till uttalande om byggande av industriområde på åkermark. 
Det utskickade förslaget godkändes. Beslöts att det ska skickas till politiker i kommunfullmäktige, 

stadsbyggnadsnämnden och miljönämnden, samt till massmedia.  

5. Nästa medlemsmöte 
Nästa medlemsmöte blir måndag 6/8 kl. 18.15.  

6. Korta rapporter. Inga rapporter förelåg. 
7. Övriga frågor. Ruzena hade lämnat ett förslag till ett projekt med biogas av toaavfall och 
matavfall. Lena ska undersöka möjligheten att eventuellt kunna delta i detta projekt med några hushåll 

på ett ställe på landet.  
 

Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Sven Broqvist, mötesordförande  


