Minnesanteckningar medlemsmöte Jordens Vänner Helsingborg 12/12 2018
Närvarande: Lena Lövendahl, Stig Broqvist och Sven Broqvist.
Per Nilsson och Ulf Christoffersson hade anmält förhinder.
1.
Formalia. Mötesordförande Sven, mötessekreterare Stig, Lena justerare. Den utskickade
dagordningen godkändes.
2.

Landborgsgaraget är stoppat.
Enligt beslut på förra medlemsmötet 14/11 skickade vi 15/11 ett brev till alla politiker i
kommunfullmäktige, kommunstyrelse, stadsbyggnadsnämnd och miljönämnd om Helsingborgs ansvar
för klimatfrågan med tanke på Naturvårdsverkets synpunkter och IPCC:s rapport. Där tog vi upp
Klimat- och energiplanen och hur orimligt Landborgsgarage-projektet är.
Vid andra dagen 22/11 av kommunfullmäktiges budgetmöte 21-22/11 meddelade SD att de
ändrat sig på grund av den kraftiga kostnadsökningen och röstar nej till Landborgsgaraget/
Landborgskopplingen. Därmed var det majoritet tillsammans med S, V och MP för ett nej till detta
projekt. De fyra borgerliga partierna M, L, C och KD blev mycket arga och det blev en lång debatt
innan man tog beslutet att stoppa Landborgsgaraget. Både Helsingborgs Dagblad och SVTHelsingborg intervjuade Stig och Sven som satt på läktaren och lyssnade på debatten.
Vi fick många gratulationer via e-post och telefon. Många för oss okända personer på stan
tackar oss för vår kamp och lyckönskar oss för att Landborgsgaraget har stoppats. Både Stig och Sven
träffar ofta på detta, eftersom båda blivit kända då de varit flitigast med att samla namn m.m. Eftersom
Stig synts mest i massmedia under dessa två år, har Stig oftast mött sådana reaktioner på stan.
Förvaltningsrätten har nu avslagit vårt överklagande av att kommunen underkänt vår
namninsamling för folkomröstning. Trots att Förvaltningsrättens argument är lika dåliga som vanligt,
kommer vi inte att överklaga Förvaltningsrättens beslut, eftersom Landborgsgaraget nu är stoppat.
Landborgsgaraget är nu stoppat för denna gång, men vi måste vara beredda på att den styrande
minoriteten (M, L, C och KD) på kort sikt försöker driva fram någon annan dålig parkeringslösning
och på lång sikt försöker driva igenom Landborgsgaraget på nytt. Det gäller att hålla ögon och öron
öppna.
3.

Fortsatta stödmanifestationer för klimatstrejken på fredagar.
30/11 var vi 34 personer, varav ca hälften sådana vi inte alls hade haft kontakt med via e-post.
Flera ville ha fortsatta manifestationer, så Stig sökte och fick tillstånd för manifestationer alla fredagar
under december och januari. 7/12 var vi bara 6 personer. Det var regnigt då. Vi får se hur det går
14/12, om vi fortsätter eller gör uppehåll.
Till nästa medlemsmöte ska Stig skriva ett förslag till medborgardialog om klimat- och
miljöfrågan med kanske 4 – 6 möten per år. Förslag skulle sedan kunna lämnas till politikerna.
4 – 5. Verksamhetsberättelser och ekonomiska rapporter för 2016 och 2017.
Det var skönt att dessa var klara men de bordläggs av nedanstående skäl.
6 - 7. Revisorernas rapport och frågan om ansvarsfrihet.
Revisorerna fick för kort tid på sig och fick dessutom förhinder idag. Därför bordläggs dessa
punkter.
8.

Val. Frågan bordläggs, eftersom punkterna 4 – 7 bordlagts.

9.
Nästa medlemsmöte. Årsmöte.
Nästa medlemsmöte blir preliminärt onsdagen 23/1 2019 kl. 18.15 med start i inre rummet, eftersom
Enhetsgruppens antikvariat har öppet till kl. 18.30, om det passar Per och Ulf. Då blir det årsmöte
både för åren 2016 och 2017 samt om vi blir klara med verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport
även för år 2018.

Forts. nästa sida.

10.
Korta rapporter.
Den 11/12 antog kommunfullmäktige den Klimat- och energiplan, som vi framfört mycket kritik mot.
Endast ett parti, Vänsterpartiet, tog till sig av våra synpunkter och yrkade återremiss, men fick mycket
kritik för det.
11.

Övriga frågor.
Vi hade fått inbjudan till samrådsmöte om Kemira 17/12. Vi hade för några år sedan skickat
synpunkter om Kemira. Sven och Stig går på samrådsmötet och har som utgångspunkt både våra
tidigare synpunkter och utskickat underlag. Om vi ska skicka in skriftliga synpunkter, så skickar vi det
först till de medlemmar, som brukar komma på medlemsmöten.
Vi diskuterade nobelprisen och tyckte fredspriset var mycket bra, men ekonomipriset var
dåligt.
Gretra Thunbergs tal i Katowice återgavs i Miljömagasinet och finns i några kopior.
Roland Rittman, initiativtagare till Barsebäcksmarscherna på 70-talet och framåt, ringde och
ville veta lite detaljer om Barsebäcksmarscherna, och har skrivit ett upprop, som knyter ihop dagens
klimatstrejker med den tidens miljökamp.
Minnesantecknat av Stig Broqvist, mötessekreterare, och godkänt av Sven Broqvist, mötesordförande
och Lena Lövendahl, justerare.

