Landborgsgaraget, den s.k. Landborgskopplingen,
planeras under Rosenträdgården, ca 100 m söder om Kärnan för

600 bilar, kostnad officiellt 400 miljoner kr.
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Blommor och rosenbuskar i Rosenträdgården

Träd, buskar, blommor och parkbänk i Rosenträdgården sett från södra tornet
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DYRT OCH ONÖDIGT PROJEKT, SOM ÄR DÅLIGT FÖR MILJÖN.
Landborgsgaraget, som officiellt kallas för Landborgskopplingen, ska enligt budgetbeslut i kommunfullmäktige i
juni 2016 kosta 400 miljoner kr, men stora projekt brukar kosta mer än man beräknar. Enligt en tidningsartikel i HD
2017-05-31 , där s-ledaren Jan Björklund kallar projektet ”fullständigt idiotiskt” nämns siffran 400 – 600 miljoner kr.
Det är onödigt, ty det finns lediga parkeringsplatser. Enligt samma tidningsartikel är beläggningen idag ca 80 % i city.
Att slänga ut så mycket pengar på något onödigt är ju galet. Förespråkarna för garageprojektet säger att det betalar
sig självt med bilisternas parkeringsavgifter. Enligt deras kalkyl tar det dock så lång tid som 33 år innan projektet
betalar sig. Då finns troligen självkörande bilar och de parkerar sällan, utan kör själva vidare till nästa uppdrag. Om
vi inte ska gå mot klimatkatastrof, har förhoppningsvis framtida politiker sett till att vi har ett väl fungerande kollektivtrafiksystem och förbättrat möjligheten för cyklister avsevärt, så att väldigt få tar bil. Då i framtiden kommer inte så
många att använda Landborgsgaraget, så det kommer troligen aldrig att betala sig. Innan dess kommer skolbarnen
intill Bergaliden under många år, att få betydligt mer buller, avgaser och utsättas för fler risker i trafiken. Barn är betydligt känsligare och skadas mer av avgaser än vi vuxna.

Rosenträdgården är fantastiskt vacker och utgör riksintresse för kultur- och naturmiljö. Det struntar stadens ledning
i och tänker bygga Landborgsgaraget under Rosenträdgården. Man säger att man ska återställa Rosenträdgården,
men man tänker bara lägga på en meter jord och hävdar att träden klarar det. Vi i Jordens Vänner har flera gånger
lämnat förslag på hur man ska klara trafiken på ett klimatsmart sätt. Vi är verkligen för ett levande centrum. Rosenträdgården hade nu varit en stor grop, om vi inte överklagat. Namninsamlingen underkändes på märkliga grunder,
så vi får ingen folkomröstning. I stället kan vi stoppa projektet genom att tillräckligt många i kommunalvalet röstar
på de partier som är mot Landborgsgaraget. Det gäller att helsingborgarna tar sitt ansvar och röstar helt annorlunda
än opinionssiffrorna i maj visade. Vi skriver utförligare om allt detta på följande sidor i detta häfte. Läs och begrunda,
prata med vänner och bekanta och handla därefter, så kan vi få maktskifte i kommunen.
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Fakta om Landborgsgaraget/Landborgskopplingen
Officiellt kallas det Landborgskopplingen. Man planerar att bygga ett parkeringsgarage i fem våningar under Rosenträdgården, ca 100 meter söder om det medeltida tornet Kärnan. Det ska vara plats för 600 bilar och 600 cyklar.
Bilar ska köra in och ut via Drottning Margaretas gata, en tvärgata till Bergaliden, alldeles intill det som förut var Nicolaiskolan, och som nu är Kunskapsskolan. Sedan kan man gå ut på Billeplatsen, som skulle byggas om i terrasser utan
bilparkering. Tanken var att cyklar skulle ta sig igenom via cykelramper och cykla in och ut både där uppe och där nere.
Det var därför man officiellt kallar det Landborgskopplingen och inte Landborgsgaraget. I mars i år kom projektledningen på att det blir lika brant att cykla uppför cykelramperna som att cykla uppför Bergaliden eller Långvinkelsgatan,
så man strök cykelramperna. En hiss som även kan ta cyklar ska det dock finnas. Man tog beslut i kommunfullmäktige om att anslå 400 miljoner till projektet vid budgetbeslut första gången i juni 2016. Man planerar inte att ändra
detaljplanen utan säger att det går att bevilja bygglov utifrån gällande detaljplan. Vad detaljplanen säger se sidan 8.
Man planerade att bevilja bygglov hösten 2017, men man har ännu inte (juni 2018) sökt bygglov. I december 2017
beviljade Stadsbyggnadsnämnden rivningslov för Rosenträdgården. Man planerade att ta bort träd m.m. tidigt 2018,
men parken är fortfarande kvar sommaren 2018. Hur de politiska partierna har röstat se sid 17.

Varför vill förespråkarna bygga projektet?
Den officiella motiveringen är att det behövs en ny stor parkeringsanläggning, när de många parkeringsplatserna
på Ångfärjetomten försvann i och med att man startade bygget av kongressanläggning, hotell och bostäder där. De
hävdar att det behövs många fler parkeringsplatser för att affärerna i centrum ska få tillräckligt med kunder och att
man annars tar död på centrum. Bilister kommer att åka till Väla i stället, om inte Landborgsgaraget byggs. Vi bemöter
det på sidan 5 i avsnittet ”Hur stort är egentligen behovet av parkeringsplatser?” De hävdar att Landborgskopplingen
är så bra för cyklister eftersom de kan komma ner och upp för Landborgen eller åtminstone kunna göra det enklare
än nu. Vi bemöter det i avsnittet ”Cykelperspektiv” på sidan 6. Många förespråkare för Landborgsgaraget kallar oss
för bakåtsträvare och att vi inte följer med i utvecklingen och att vi tar död på centrum. Utöver det vi hänvisade till
ovan bemöter vi detta på sid. 13 i avsnitt: ”En klimatsmart alternativ trafik, som vi föreslagit”. Vår kritik om att det är
så dyrt brukar de bemöta med att det inte kostar kommunen någonting. Investeringen kommer att betalas av bilisters
parkeringsavgifter och så småningom ge vinst till kommunen. Detta bemöter vi i avsnitt ”Kostnaderna för projektet”
på sid. 7. Vid en debatt i november i Stadsbiblioteket ställde en lärare från publiken frågan om man har gjort någon
miljökonsekvensbeskrivning beträffande problem med bullar och avgaser för skolbarnen i skolor vid Bergaliden. En
förespråkare i panelen, som visade bilder, sade tvärsäkert att man visst gjort en miljökonsekvensbeskrivning. Då visste vi inte säkert hur det var. Vid kontroll visade det sig att det inte fanns någon sådan miljökonsekvensbeskrivning.
Om han ljög oss rätt i ansiktet eller bara var okunnig vet vi inte. Förespråkare hävdar ofta att pengarna inte alls kan
användas till annat, eftersom det är pengar man lånar upp. Vi bemöter detta i avsnitt: ” Vad skulle pengarna kunna
användas till i stället?” på sid. 7. Ett vanligt argument är att Landborgsgaraget ger bilfritt Stortorg. Det är en efterhandskonstruktion, eftersom det inte alls fanns med i beslutsunderlaget 2016. Det enda nedanför landborgen, som skulle
bli bilfritt enligt beslutsunderlaget var Billeplatsen. Ännu ett skäl är att minska biltrafiken i centrum, och då räknar de
inte Bergaliden till centrum utan endast området nedanför landborgen mellan Trädgårdsgatan och S:t Jörgens plats.
En av kommunen beställd utredning (Ramböll ”Trafikutredning Landborgen 2016-02-26) visar att minskningen i city
blir marginell. Den utredningen utgår från att biltrafiken är konstant och bara omfördelas till andra gator. Den bortser
därmed från inducerad trafik och att den totala biltrafiken ökar, om man bygger ut infrastrukturen för bilar. Läs mer
om inducerad trafik i Trivector ”Att hantera inducerad efterfrågan på trafik” mars 2009. (Källhänvisning, se avsnitt ”Ta
klimatfrågan på allvar”, sid. 11) Om den totala trafiken ökar, befarar vi, att den marginella minskningen byts mot en
viss ökning.
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Hur stort är egentligen behovet av parkeringsplatser?
Det stod i Helsingborgs Dagblad 2018-01-21 att en utredning 2012 visade att det behövs ett parkeringsgarage
i Landborgen. Det stämmer inte. Utredningen är Tyréns ”Allmän parkeringsanläggning i Helsingborgs stadskärna”
november 2012. Syftet var ”Huvudsyftet är att hitta lösningar till när markparkeringen på Ångfärjan stängs.” och
”Utredningen syfte är att skapa en attraktiv lösning för bilparkering i Helsingborgs stadskärna, med förslag till lokalisering av en ny parkeringsanläggning.” (Se sid. 2 i utredningen). Utredningen pekar på olika lösningar och framhäver
Landborgsgaraget. Det står också (sid. 13): ”Ny prövning genom detaljplan krävs (enl. Björn Bensdorp-Redestam
2012-11-01). Det finns inget stöd i gällande detaljplaner för underjordiska garage.” Det struntar dock ledande tjänstemän och politiker fullkomligt i. Trots utredningens uppgift står det också: ”Det är inte givet att de platser som
försvinner med Ångfärjan ska/bör ersättas.” (sid. 13). Utredningen gjorde också en prognos och kom fram till att när
parkeringsplatserna på Ångfärjetomten försvinner kommer beläggningen på parkeringsplatserna i centrum att vara
68 % i genomsnitt den timme på dagen, då beläggningen är som störst. Enligt tidningsuppgift 2017-05-31 var beläggningen 80 %. Det kanske har blivit högre än prognosen, men det finns ändå många lediga p-platser.

”Det är lätt att parkera i city” på Drottninggatan. I stapeldiagrammet står det ”3770 parkeringsplatser i city,
520 parkeringsplatser på Knutpunkten, 2270 centrala cykelparkeringar”. (Kommunens skylt)

För personer med handikapp är det ofta svårt att hitta parkeringsplats nära det ställe de ska till. De har verkligen
behov av bil, till skillnad från många friska människor som kör ensamma i bil. Man borde göra om många av parkeringsplatserna i centrum till parkeringsplatser reserverade för personer med funktionshinder.

Hur blir det i en nära framtid?
Det beror på hur man satsar. Om man bygger stora vägar och stora, centrala parkeringsplatser, och inte förbättrar för
buss och cykel, kan man hålla uppe behovet en tid. Risken är dock stor för flaskhalsar och trängsel än här än där. I
en tidningsartikel föreslog en näringsidkare fri parkering i centrum. Det skulle troligen leda till ännu mer trängsel på
gatorna till centrum. Varför inte föreslå gratis stadsbusstrafik i stället och fler bussar, så kunde fler människor ta sig
till centrum. En del förespråkare för Landborgsgaraget, som vi möter på stan, framhåller att bilister är lata och inte vill
cykla eller åka kollektivt. Lata bilister vill inte gå från Landborgsgaraget till Kullagatan utan kunna parkera intill affären,
där de vill handla. I så fall behöver man riva vartannat hus, och det är det ingen som vill. Till dem, som säger att man
inte kan ändra på folks vanor, vill vi säga: ”Om vi förbjuder rökning på restaurangerna går de omkull.” Så sade man för
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en del år sedan, men nu är det förbjudet att röka på restauranger och de flesta restauranger har inte alls gått omkull.
Folks beteende går att ändra om det behövs. Faktum är ju att ska många människor ta sig till samma ställe samtidigt,
så är bilen väldigt opraktisk. Det blir mycket trängsel och svårt att komma fram. Detta framgår också av en artikel i
Helsingborgs Dagblad 2018-06-12. Buss och cykel är överlägset helt oberoende av drivmedel och utsläpp.
Det är klart att Väla är en svår konkurrent som har stora parkeringsplatser, som är gratis. Vilka har tillåtit utbyggnad
av Väla? Jo, politiker, medan vi i Jordens Vänner kritiserat utbyggnaden. Nu växer e-handel och det blir faktiskt ett hot
mot både cityhandel och handeln på Väla. Från flera håll har vi hört att fastighetsägarna tar ut så höga hyror, och ibland
höjer hyror så mycket, att affärerna inte har råd att vara kvar. Detta framgår också av en artikel i Helsingborgs Dagblad
2018-06-12. Det verkar som om en del fastighetsägare lobbar hårt för fler parkeringsplatser för att flytta bort intresset
från deras höga hyreskrav. En del pekar på svårigheten att ta med sig mycket varor på cykel eller buss. Det finns redan
idag möjligheter att med lämpliga väskor, cykelkärra o.dyl. ta mycket varor på cykel och buss och det kan underlättas
av samhället i framtiden med förslag vi framfört, se sid. 13, avsnitt ”En klimatsmart alternativ trafik, som vi föreslagit”.

Hur blir det i framtiden, lite längre fram?
Om det kommer självkörande bilar, som många förutspår, förändras läget drastiskt. Man kallar på en sådan bil i sin app,
åker dit man ska, och sedan kör den självkörande bilen till sitt nästa uppdrag utan att behöva parkera någon längre tid.
Det betyder att behovet av parkeringsplatser sjunker drastiskt, så troligen kommer inte ett Landborgsgarage att betala
sig och ännu mindre ge någon vinst. Om man tar klimathotet på allvar och lägger om politiken, så transportbehovet
minskar, så en mycket stor del av biltrafiken förs över till tåg, spårvagn, buss, cykel och gångtrafik, då blir behovet av
parkeringsplatser också mycket mindre än idag. Läs mer i avsnitt ”En klimatsmart alternativ trafik, som vi föreslagit” på
sid. 13.

Cykelperspektiv
Att de planerade cykelramperna skulle bli lika branta att cykla uppför som Bergaliden eller Långvinkelsgatan och därför
ströks i mars 2018 nämnde vi redan i avsnitt ”Fakta om Landborgsgaraget/Landborgskopplingen” på sid. 3. Att de
planerade cykelramperna inte skulle göra det lättare att cykla uppför än att cykla uppför Bergaliden eller Långvinkelsgatan hade vi påpekat redan i vårt öppna brev till politiker i maj 2016. Vi hade ett mycket billigare alternativ: Ordna
en trapphiss på norra sidan i Hallbergs trappor av samma typ som man ibland har inomhus för rullstolar och utomhus
vid trapporna in till Mariakyrkan. Kanske skulle man kunna bygga en större hiss vid Terrasstrapporna, så cyklar och
permobiler (elektriska rullstolar) får plats. Nu är det många andra backar i Helsingborg som är jobbiga för en del ovana
cyklister. Vi tänker särskilt på personer med sådana hälsoproblem, att de mår bra av att röra sig men inte orkar cykla
uppför eller ens leda cykeln uppför de ofta branta backarna i Helsingborg. Sjuka har ofta också ont om pengar. För
sådana personer borde kommunen kraftigt subventionera elcyklar, ty det skulle vara utmärkt för dem, för deras hälsa
och plånbok, men också för miljön och för samhällsekonomin genom att de inte belastar sjukvården lika mycket som
annars..
Att ha en massa cykelparkeringsplatser i parkeringsgaraget är besynnerligt. De allra flesta cyklister använder cykeln
för att komma mycket nära dit man ska. Sannolikt kommer de allra flesta cykelställ i Landborgsgaraget att stå tomma.
Trots att cykelramperna ströks, planerar man att använda de statliga pengarna, 16 miljoner kr (enligt HD 2018-01-28),
för cykelinvesteringar till detta projekt. Om det används till cykelställen, så ger en enkel division att det blir dyra cykelställ, ca 27 000 kr per cykelställ.

DålIG handikappanpassning
Det visade sig också att man inte tänkt på de funktionshindrade. Inne i Landborgsgaraget ska finnas hiss naturligtvis,
men ute på Billeplatsen är det för brant för att komma vidare till och från centrum nedanför landborgen
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Kostnaderna för projektet
Vid budgetbeslutet 2016 har man angett summan 400 miljoner kr, men vi vet att stora projekt ofta blir dyrare än
beräknat. I en tidningsartikel i HD 2017-05-31 nämns 400 – 600 miljoner kr. Man säger att investeringen ska
bekostas av parkeringsavgifter. Enligt kalkylen tar det dock 33 år innan investeringen är betald. Investeringar, som
betalar sig först efter 33 år, brukar i andra sammanhang inte anses vara lönsamma. Om man bygger Landborgsgaraget, är det mycket osäkert om parkeringsavgifter kommer att betala denna kostnad. Ett antal år kommer säkert
en hel del att parkera där, men så småningom kommer sannolikt självkörande bilar. Efter ett uppdrag kör de vidare
till nästa och parkerar ytterst sällan. Därmed kanske det inte blir så många parkeringsavgifter att investeringen
någonsin betalar sig. Vem ska då betala banklånen för investeringen? Troligen blir det skattebetalarna. Vi kan väl inte
förvänta oss, att de som lovar, att det är en god affär ekonomiskt, erkänner sitt misstag och betalar ur egen ficka?

... 33 år innan investeringen är betald
Vad skulle pengarna kunna användas till i stället?
Förespråkarna för Landborgsgaraget brukar hävda att pengarna inte kan användas till annat, skilj på driftskostnader
och investeringar. När vi jämfört med att man på lasarettet vanligen har en beläggning på 105 %, eftersom man
oftast lägger patienter i korridorer, medan parkeringsplatserna i centrum bara används till 68 % eller 80 %, beroende på vilken uppgift man går på (se sid. 4 i detta häfte.), säger de att vi måste skilja på kommunala pengar och
landstingspengar. Nu är det resurser i samhället som kan användas på olika sätt. Precis som ett hushåll kan välja
mellan löpande utgifter och att spara pengarna till någon stor utgift eller lägga pengar på att betala ett lån för t.ex.
en dyrare bostad, kan en kommun i viss mån välja mellan pengar till drift eller till investering. Visst är det skillnad på
kommunala pengar och landstingspengar, även om båda nu är skattepengar. Låt oss dock godta dessa invändningar
och bara titta på vilka investeringar kommunen skulle kunna göra i stället.
Kommunen kan bygga skolor, förskolor, olika boenden inom äldreomsorgen och billiga bostäder, så även folk utan
fet plånbok har råd med hyran. Man kan skaffa digitala informationsskyltar vid alla busshållplatser, ordna fler och
bättre informationsskyltar, så bilister lättare hittar de parkeringsplatser som är lediga, bygga fler cykelbanor inte
minst på landsbygden inom kommunen. Man kan ta tillbaka färdtjänst i offentlig regi och skaffa fler färdtjänstbilar,
så färdtjänsten verkligen fungerar som den ska. Vid namninsamlingen förra året, när vi ofta stod några timmar på ett
ställe, såg vi ibland personer som tvingades vänta både en och två timmar, kanske mer, på färdtjänst som inte kom
i tid som den skulle. Det är mycket viktigare att samhällets service fungerar för människor med funktionshinder, än
att bygga en överkapacitet på parkeringsplatser för fullt friska människor, som av bekvämlighet inte har lust att välja
buss eller cykel. Man kan bygga ramper för funktionshindrade på badplatser, så de också kan bada. Kan kommunen
på något sätt underlätta överbeläggningen på sjukhuset? En del patienter, som är medicinskt färdigbehandlade men
för svaga att klara sig själva hemma, blir kvar på sjukhuset på grund av brist på platser för korttidsboende. Kommunen borde bygga fler sådana platser för korttidsboende. Kommunen skulle också kunna bygga en trapphiss i
Hallbergs trappor för cyklister. Man kan också subventionera elcyklar för personer, som av medicinska skäl behöver
röra på sig, men inte orkar ta sig uppför backarna uppför landborgen. Det finns säkert många andra angelägna ändamål man kan tänka sig.
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Skolbarnens och förskolebarnens närmiljö
Om Landborgsgaraget byggs blir det via Drottning Margaretas gata, som är en tvärgatan till Bergaliden, som bilar kör
in i och ut ur garaget. Där finns många skolor: det som förut var Nicolaiskolan, nu är Kunskapsskolan och Vittra, medan
den gamla huvudbyggnaden är kontor för olika företag. Vi har också Slottsvångsskolan, som inom sin byggnad också
rymmer Musikgrundskolan Synkopen. En lekplats finns i parken Slottshagen intill korsningen mellan Bergaliden och
Drottning Margaretas gata. När Stig Broqvist på 80-talet undervisade på Komvux i dåvarande Nicolaiskolans lokaler,
det som nu är Kunskapsskolan och solen sken, tyckte eleverna det var för varmt trots att persiennerna var neddragna.
Han öppnade fönstret, men då blev trafikbullret från Bergaliden alltför störande, så fönstret måste stängas. Under
namninsamlingen träffade han en förälder med barn som går på Kunskapsskolan, som bekräftade att problemen är
likadana idag. I kommunens Trafikprogram för Helsingborg 2014 kan man på sidan 12 läsa: ”Luftföroreningar kan
ge upphov till lungsjukdomar, hjärtkärlsjukdomar och stroke” och vidare ”Långvarig exponering för luftföroreningar
ökar risken för lungcancer även om de uppmätta nivåerna av partiklar i luften ligger under EU:s gränsvärden.” Observera att större delen av dessa partiklar i luften kommer från friktion mellan däck, särskilt dubbdäck, och asfalt, alltså
uppkommer oberoende av bilarnas drivmedel. Det är också så att barn är betydligt känsligare och kan skadas mer av
luftföroreningar än vuxna. Därtill kommer risken för trafikolyckor. Om Landborgsgaraget byggs, kommer trafiken på
dessa gator att öka med större problem med buller, avgaser och risken för trafikolyckor för skolbarn och förskolebarn
i området.

Rosenträdgården, växt- och djurliv, kulturhistoria
Rosenträdgården är en mycket vacker park cirka 100 meter söder om Kärnan, mellan Hallbergs trappor och trapporna
i Himmelriksgrändens förlängning. I väster mot landborgsbranten finns en mur och i hörnen små torn eller paviljonger.
Där kan man sitta under tak och titta ut över Öresund eller titta ner på hustaken nedanför landborgen. I parken finns
många växter: träd (kastanjer, idegranar, magnolior och malus, som liknar vildapel), buskar (bl.a. rosbuskar) och många
olika blommor, som planteras ut varje år. Det finns mycket fåglar, insekter och andra djur. En del personer berättar att
de sett fladdermöss där. Parken anlades på 1920-talet, men det är inte otänkbart att platsen på medeltiden var en
klosterträdgård, eftersom ett kloster fanns på den parkeringsplats som en gång var Nicolaiskolans skolgård. Omedelbart söder om Rosenträdgården byggdes på 1800-talet Helsingborgs första sjukhus, som blev arbetsförmedling
och sedan revs i mitten av 1900-talet. Där finns också valnötsträd. I sluttningen väster om Rosenträdgården finns två
gamla gångtunnlar, 53 resp. 17 meter djupa. Man vet ganska lite om vad gångarna använts till, men en teori är att det
varit en flyktväg från slottet kring Kärnan på medeltiden. Det är tydligt att det 53 meter in i gången för länge sedan
inträffat ett ras, så människor inte kan komma längre in. Det syns att tunneln sträcker sig mycket längre in.
Detaljplanen för Rosenträdgården antogs 1997 och säger att området ska bevaras och är utpekat som riksintresse
för kulturmiljö och naturmiljö. Man får inte bygga mer än typ sommarens glasskiosk. Både Helsingborgs planchef
och stadsantikvarie och en utredning kommunen beställt Tyréns ”Allmän parkeringsanläggning i Helsingborgs stadskärna” november 2012 säger att det krävs detaljplaneändring för bygga ett parkeringsgarage, men det struntar
de styrande i, för att lättare kunna driva igenom projektet. Man tänker bygga ett underjordiskt parkeringsgarage
i fem våningar under Rosenträdgården. Man tänker göra det genom att gräva upp träden med rötterna, plocka
bort hela Rosenträdgården, gräva en stor grop, bygga parkeringsgaraget och sedan ett par år senare återställa
Rosenträdgården. På frågan hur stort jordlager de tänkte lägga på när de har byggt Landborgsgaraget, svarade
tjänstemannen en meter. Han hävdade att träden klarar det genom att breda ut rötterna åt sidan. Många människor vi träffat tror inte det går. Sensommaren 2017 gjorde man en arkeologisk förstudie genom att på några
platser gräva en grop på några meter. De fynd man gjorde stoppade inte projektet, men man ska göra en grund8

ligare arkeologiskt studie, när man gräver upp hela området. I den arkeologiska rapporten Tyréns ”Antikvarisk
förundersökning, Landborgskopplingen, Helsingborg 2017-09-12” framgår att flera av träden, liksom stora
buskar, i Rosenträdgården kommer överhuvudtaget inte att utsättas för försök till omplantering, utan tas bara bort.
2017-12-07 beslöt Stadsbyggnadsnämnden att ge rivningslov för att riva Rosenträdgården. Man sökte inte bygglov
för parkeringsgaraget samtidigt utan det tänker man vänta med, kanske till sommaren eller tidig höst.

Fladdermusfrågan
Under namninsamlingen maj – oktober 2017 fick vi höra flera uppgifter om att det finns fladdermöss i gångtunnlarna under Rosenträdgården. Eftersom fladdermöss och rovfåglar nära Rosendals slott och Hyllinge hade stoppat
en vindkraftspark i det området, trodde vi att förekomst av fladdermöss i och under Rosenträdgården skulle kunna
stoppa Landborgsgarageprojektet. Vi hade dock svårt för att hitta bevis. 2017-12-31 gick två personer från Jordens
Vänner, två från Naturskyddsföreningen, en fladdermuskännare in i gångtunnlarna under guidning från en person,
som många gånger gått in i dessa tunnlar. Vi såg då inga fladdermöss och inte heller spillning från fladdermöss.
Däremot såg vi flera små sidogångar på 1 - 2 decimeter i diameter. En del av dessa sidogångar var flera meter långa
och ingen kunde säga om de eventuellt viker av i sidled långt inne. Fladdermuskännaren konstaterade att tunnlarna,
särskilt sidogångarna mycket väl kan vara lämpliga lokaler för fladdermöss vare sig för övervintring eller dagvila under
sommarhalvåret. Fladdermöss går i dvala under vintern, även om det händer att de ibland vaknar till och rör sig en
stund under vintertid. Under övrig tid av året är fladdermöss aktiva under natten och vilar på dagen. När fladdermöss
sover ger de inte ifrån sig ljud, men när de är vakna ger de ifrån sig ultraljud, som de orienterar sig med. Ultraljud är
ljudvågor med så hög frekvens (höga toner) att vi människor inte kan höra det. Fladdermuskännaren klargjorde för
oss andra att det inte går att avgöra om det finns fladdermöss bara genom okulär besiktning (genom vad vi kan se).
Det krävs speciella instrument, som registrerar ultraljud och det krävs att dessa mätinstrument finns på plats under
mycket lång tid, flera månader.
Kommunen gjorde några dagar efter oss ett besök i tunnlarna. De såg inte heller några fladdermöss och avsåg inte
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att göra några ytterligare undersökningar. Kommunens chefstjänstemän var naturligtvis nöjda med att det inte fanns
fladdermöss så de inte kunde hindra projektet. Jordens Vänner gjorde 2018-01-30 en anmälan till Naturprövningsenheten vid Länsstyrelsen, som ett artskyddsärende. Vi har inte hört något beslut i ärendet. Långt senare 2018-0603 meddelade kommunen enligt Helsingborgs Dagblad att man beställt en undersökning med specialinstrument för
att undersöka om det finns fladdermöss.

Överklagande av rivningen av Rosenträdgården
Både Jordens Vänner, Naturskyddsföreningen och en närboende överklagade beslutet om rivning av Rosenträdgården.
Det var tre olika överklaganden, där man betonade lite olika saker. Vi tog upp de förhållanden vi nämnt ovan och mycket till. Man kan läsa Jordens Vänners olika överklaganden på hemsidan http://mjvhbg.se Just detta överklagande
finns på länken http://mjvhbg.se/PDF/180102_%C3%96verklagan_Landborgsgaragerivning_Rosentr%C
3%A4dg%C3%A5rden_171207.pdf Länsstyrelsens beslut kom 2018-02-20. Länsstyrelsen hävdade att vare sig
miljöorganisationer eller närboende har rätt att överklaga och därmed behövde inte Länsstyrelsen ta ställning till själva
sakfrågan, att rivningslovet strider mot detaljplanen m.m. Däremot hade vi rätt att överklaga detta beslut till Mark- och
miljödomstolen, vilket vi gjorde. Mark- och miljödomstolen avslår i sin dom 2018-05-17 vår rätt att överklaga och slipper därmed ta ställning i sakfrågan. Mark- och miljödomstolen gör det på ett mycket besynnerligt sätt.
Jordens Vänner har nu till Mark- och miljööverdomstolen överklagat Mark- och miljödomstolens dom från 2018-05-17
att avvisa vår rätt att överklaga rivningen av Rosenträdgården. Mark- och miljödomstolen hänvisar till Plan- och bygglagen, som i sin tur hänvisat till § 22 i Förvaltningslagen, som säger att ett beslut får överklagas av den som beslutet angår.
Det måste tolkas. Sedan dessa lagar tillkom har Sverige år 2005 ratificerat Århuskonventionen som talar om miljöorganisationers rätt att föra talan i miljöfrågor. Mark- och miljödomstolen hänvisar till två rättsfall från senare år. Det ena
har inga likheter med vårt fall. Det andra har stora likheter med vårt fall på så sätt att det gäller en miljöorganisations rätt
att överklaga och det gäller en miljöfråga av riksintresse för naturvården. Det verkligt intressanta är att Högsta förvaltningsdomstolen gav miljöorganisationen rätt att överklaga. Mark- och miljödomstolen argumenterar utifrån Århuskonventionen på ett sätt som av allt att döma talar till vår fördel. Trots detta avvisar Mark- och miljödomstolen vår rätt att
överklaga utan någon ytterligare argumentering. Det är en rättsskandal utan dess like. Om en kommun tillåts

kringgå lagar och regler på det sätt vi påvisat i våra överklaganden utan att rättsvårdande
myndigheter vill sakgranska projektet och bortförklarar internationella konventioners krav
på talerätt för miljöorganisationer, kommer allmänhetens förtroende för rättsväsendet att
få en allvarlig knäck. Detta borde verkligen ha stort nyhetsvärde för massmedier som utgör den s.k. tredje statsmakten, nämligen granskare av makthavare. Hittills (när detta skrivs i juni 2018) har inte massmedia uppmärksammat
denna rättsskandal. Om vi inte hade överklagat, hade Rosenträdgården grävts upp vårvintern 2018, men den står kvar.

Grundvattenfrågan, en skandal
2017-11-02 kunde man i Helsingborgs Dagblad läsa: ”Från landborgen rinner vattnet ned över Stortorget och det
tycks aldrig ta slut.” Orsaken var en liten provborrning 70 meter därifrån, som fick vattnet att flöda. Provborrningen
var ett led i bedömningen om kommunen skulle söka tillstånd för vattenverksamhet, för avledning av grundvatten
hos Mark- och miljödomstolen eller inte med anledning av Landborgsgarageprojektet. Jag (Stig Broqvist) har med
början 2018-02-01 några gånger begärt att få del av rapporter om grundvattenfrågan. Jag fick den först 2018-0308 samtidigt som kommunen informerar massmedia att vattendom inte behövs. Det visar sig att rapporten ”PM Hydrogeologi. Hydrogeologiska förutsättningar och påverkan vid grundvattensänkning – Landborgsgaraget” är gjord av
Tyréns och daterad 2017-12-21. Om rapporten var klar då och inskickad till kommunen från en av kommunen anlitad
10

utomstående konsult, var det en offentlig handling redan då. Kommunen har alltså vägrat lämna ut offentlig handling.
Senare framkom att beslutet att inte söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen för vattenverksamhet med anledning
av projektet att bygga Landborgsgaraget togs redan 2018-02-14, alltså tre veckor innan det offentliggjordes. Därmed
var det troligen för sent att överklaga det beslutet. Det tyder på att man velat dölja något.

Vad gäller den rapport, daterad 2017-12-21, som släpptes 2018-03-08 innehåller den för en lekman svårgenomträngliga hydrologiska facktermer. Det finns dock en hel del man kan läsa i den, som skapar en del oro. Det står bl.a.
att grundvattennivåerna kan variera påtagligt på korta avstånd och vidare att hydrogeologin i området är komplex och
svårförutsägbar. En provborrning orsakade ett stort läckage 70 meter därifrån. I rapporten står det: ”Ett förhållandevis
litet ingrepp som denna undersökningsborrning kan alltså få påtagliga och svårförutsägbara effekter. Vid jämförelse
med händelseutvecklingen i samband med borrningen, torde ett så stort ingrepp som anläggandet av Landborgsgaraget kunna medföra än mer omfattande påverkan.” (sid. 27 i rapporten). Vi vill jämföra med skandalen vid bygget av
Hallandsåstunneln. Vi säger inte att det är risk för samma sak som Rhoca-Gil-skandalen, men då inträffade sådant
som man inte hade räknat med. Vi är oroliga för att det kan inträffa mycket allvarliga problem, som vi nu inte kan
förutsäga. Trots att rapporten skriver om osäkerheter, drar rapporten slutsatsen att risken för skada bedöms som liten.
Att bedöma sannolikheter är svårt. Vi minns Tage Danielssons utmärkta sannolikhetsmonolog. Vi vill också påminna
om att det för ca 25 år sedan inträffade ett ras i Landborgen på grund av ett bygge nära Landborgen vid Vikingstrand.
De styrande hade varnats innan, men de nonchalerade riskerna.
Det väsentliga är att man inte kan utesluta att allvarliga skador kan inträffa. Enligt Miljöbalkens 11 kap. 12 § gäller:
”Tillstånd enligt denna balk … behövs inte, om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas
genom vattenverksamhetens inverkan på vattenförhållandena.” Vi tycker inte alls det är uppenbart. Om verksamhetsutövaren inte söker tillstånd hos Mark- och miljödomstolen är det verksamhetsutövaren, som tvingas betala
skadestånd, om skada inträffar, men vi antar att de som tar beslutet vältrar över kostnaden på oss skattebetalare, om
det går galet. Det förefaller som om de som tog beslutet, gjorde det dels för att spara tid och dels för att de inte ville
ta risken att kunna få nej av Mark- och miljödomstolen. Om det skulle gå galet, behöver de knappast själva stå för
kostnaden. Vi tre från Jordens Vänner, som granskat rapporten har alla olika ingenjörsutbildningar och en är ingenjör
inom väg och vatten. 2017-04-13 informerade vi grävande journalister, men ännu har vi inte sett något som tyder på
att de bryr sig.

Ta klimatfrågan på allvar
Klimatfrågan är en ödesfråga för oss alla. Klimatforskare har sagt att vi har några få år på oss för att börja minska
klimatutsläppen om vi ska klara 1,5-gradersmålet. Hittills har utsläppen bara ökat även här i Sverige, om vi tar hänsyn
till vår import från andra länder och vår del av utrikes transporter. Om utvecklingen fortsätter som hittills och temperaturen stiger betydligt mer, kommer det troligen att bli torka på vissa håll, översvämningar på andra håll, så mängder av
åkrar förstörs. Risken är mycket stor att svält breder ut sig och vi får klimatflyktingar i en sådan omfattning att dagens
flyktingströmmar framstår som en stilla rännil i jämförelse.
För att klara trafikens del av växthusgasutsläppen har bl.a. Naturvårdsverket och flera trafikforskare sagt att det är
helt nödvändigt att förändra samhället, så att vi minskar det totala behovet av transporter, och kraftigt minskar bilismen. Det räcker inte alls med att ha elbilar och miljövänligt bränsle till bilar. Mängden biobränsle är också begränsat,
en del marker där man odlar biobränsle behövs istället för matproduktion.
Om man bygger en ny genomfartsväg, så bidrar den inte bara till att omfördela trafik från andra vägar, utan den leder
också till att nyskapa trafik, det som trafikforskare kallar för inducerad trafik – d.v.s. den bidrar till att öka den totala
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biltrafiken. Här följer ett citat om detta: “Ökad vägkapacitet skapar ny trafik. Detta fenomen kallas inducerad trafik och
är sedan länge känt och erkänt av internationell forskning.” 1)   
Detta gäller även vid annan infrastruktur för biltrafiken, t.ex. för större centrala parkeringsanläggningar som Landborgsgaraget/Landborgskopplingen här i Helsingborg. Ett sådant garage skulle också liksom nya vägar komma
att inducera ökad trafik genom att dra till sig ökad biltrafik från olika ytterområden i och utanför Helsingborg in mot
garaget i den centrala delen av stan. Trafik med personer som annars kanske hade valt att resa med kollektivtrafik
eller att cykla. Bygget av ett Landborgsgarage skulle på sikt även inducera ökad biltrafik nedanför Landborgen, det
vill säga att det kommer att öka den totala biltrafiken i Helsingborg.
I ”Välfärdsresan” av Ann-Margret Dahlqvist-Ljungberg inför kärnkraftsomröstningen 1980 står det: ”Ska våra barn
och barnbarn hata oss och förbanna för att vi inte hade vett besinna oss och stanna”. Framtidens dom kan bli hård över
de politiker, som beslutar bygga stora vägar och parkeringsanläggningar, som bidrar till ökad massbilism och därmed
ökade klimatförändringar. Historiens dom kan också bli hård över dem som röstar fram sådana politiker.
Om vi kan få en minskning av den totala biltrafiken i Helsingborg genom en kombination av åtgärder med bl.a. att låta
bli att bygga ett Landborgsgarage, kan det även leda till andra positiva effekter som t.ex.: Minskade utsläpp av kväveoxider bidrar till minskad försurning och övergödning. Minskad biltrafik skapar miljöer som upplevs tryggare, säkrare
och mer trivsamma att vistas och röra sig i, särskilt för barn och gamla. Barriäreffekterna och bullernivåerna minskar.
Den fysiska aktiviteten ökar när alternativa transportmedel väljs framför bilen. Ett minskat bilresande medför minskat
behov av parkeringsytor. Färre fordon i trafik sliter mindre på vägarna.  
Även själva byggandet av infrastruktur för trafiken drar energi och alstrar växthusgasutsläpp. – Detta är något som
trafikforskare kallar för indirekt energi. Extremt energikrävande är det att bygga tunnlar. Genom att ett ev. Landborgsgarage ska vara ett underjordiskt garage, skulle det säkert kunna jämföras med ett tunnelbygge, och skulle
resultera i stora växthusgasutsläpp innan garaget ens är klart. Det skulle behövas många lastbilslaster för att frakta
bort all jord och sten under bygget, lastbilar som säkert till största delen kommer att drivas med fossil energi.
Dessutom – i en rapport från Naturvårdsverket, som kom ut i november 2017, kan vi bl.a. läsa följande:

“Målstyrd infrastrukturplanering innebär att säkerställa att dagens planering av transportsystemets infrastruktur, t ex genom nationella och regionala planerna för transportinfrastruktur,
sker med klimatmålen som utgångspunkt. Inte minst är det av största vikt att investeringar i
transportinfrastruktur som motverkar klimatmålen inte genomförs.” 2)
Ett typexempel på transportinfrastruktur som motverkar klimatmålen är Landborgsgaraget.

Vi medborgare kan bidra till att stoppa Landborgsgaraget
genom att i höstens val rösta på något av de partier som
säger nej till detta garage.
1) Att hantera inducerad efterfrågan på trafik – av Lena Smidfelt Rosqvist, Trivector Traffic och Anders Hagson, Chalmers.
Rapport 2009:8 från Trivector. Version 1.0. Projektnr: 8126. – Sid. 1.
2). Med de nya svenska klimatmålen i sikte – Gapanalys samt strategier och förutsättningar för att nå etappmålen 2030 med utblick mot 2045 – Naturvårdsverket, rapport 6795, november 2017. – Sid. 13.
https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6795-3.pdf

12

En klimatsmart alternativ trafik, som vi föreslagit
Hur ser då Jordens Vänners alternativa trafikpolitik ut, som inte bara är klimatsmart utan också klarar problemen på
ett rimligt sätt både för vanliga resenärer och för att skapa ett levande centrum, så det fungerar för näringsidkare i
centrum? Det är viktigt att betona att vi alltid haft miljö och solidaritet som ledord. Det vill säga våra lösningar måste
fungera för människor.

PÅ KORT SIKT
Låt oss börja med vad som kan göras på kort sikt. För människor som bor utanför staden på platser utan kollektivtrafik eller med mycket gles kollektivtrafik är det inte alls konstigt att man tar bilen, men man behöver inte ända
in i stadskärnan. Man kan ordna infartsparkeringar vid olika infarter och gratis pendelbussar. Det är t.o.m. så att det i
viss utsträckning kan fungera så idag. Man kan köra till Väla, parkera bilen och ta buss därifrån. Tyvärr går buss nr 2
bara två gånger i timmen ända från Väla. Den går en gång i kvarten närmare stan. Dessutom går buss 22 tre gånger
i timmen på vardagar och fyra gånger i timmen på lördagar. Därtill kommer en del regionbussar. Bilar som kommer
från söder skulle kunna parkera vid Ica Maxi på Råå och ta buss nr 1. Tyvärr går den bara en gång i kvarten därifrån,
men lite närmare stan går den åtta gånger i timmen. Det behövs fler infartsparkeringar än två och bussarna bör gå
åtta gånger i timmen för att bilister ska kunna uppleva det som ett bra alternativ. Dessutom fordras avsevärt bättre
information än idag. För de som bor närmare busshållplatser gäller det att bussarna ska gå så ofta så det blir ett bra
alternativ till bilen.

LÅNGSIKTIG
För en något mer långsiktig lösning har Jordens Vänner Helsingborg flera gånger pekat på följande lösningspaket:
Minska behovet av transporter genom mer närproduktion och mer närservice. Man ska inte behöva åka så långt för
att handla livsmedel och andra dagligvaror. Av de transporter som behövs, bör en mycket stor del föras över från bil till
miljövänlig kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. Vi har under ett halvår av namninsamling sett att en mycket stor del av
de bilburna kunderna till stora livsmedelsaffärer inte handlar mer än man kan ta på en cykel. För att det ska fungera
praktiskt, när man handlar mycket, kan man ordna dels så att folk kan kedja fast stora väskor med hjul på lämpligt
ställe i affären nära ingången och dels genom att man kan låna lämpliga vagnar i minst två storlekar men med större
hjul än kundvagnar för att de ska kunna dras också där det är grusbeläggning och tas in och ut ur buss. Man kan
ha ett liknande system som för kundvagnar, att man stoppar i ett mynt, som man får tillbaka när man lämnar tillbaka
vagnen. Turtätheten behöver öka. Det behövs också fler busslinjer som inte går genom centrum utan direkt mellan
områden i norra och södra Helsingborg som ett komplement till dagen busslinjer. Ordna också så människor, särskilt
äldre, inte har för långt till busshållplatser. Troligen behövs fler busslinjer.
På bussar och tåg behövs mer plats för bagage, rullstolar och barnvagnar. På regionbussar och tåg behövs mer plats
också för cyklar. Man kan också ordna skåpbilar, som ordnar kollektiv hemkörning av varor från ett antal affärer till
hushåll i norra Helsingborg och en annan bil till södra delarna av Helsingborg. För att klara problemet med indragna
hållplatser, så folk får för långt till hållplats, kan man lösa på följande sätt: Först går en buss, som bara stannar vid
några få hållplatser med mycket folk. Bussen kan vara märkt med bussens nummer och ”Snabbuss” eller liknande.
Några få minuter senare går en buss samma sträcka som stannar på alla hållplatser.
Det måste finnas information om kollektivtrafikens tidtabell i alla affärer, som inte är mycket små och karta så alla hittar närmaste hållplats. Vid alla hållplatser och större affärer, bibliotek, vårdcentraler m.m. ska det finnas en TV-monitor,
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som visar när olika bussar kommer. Sådan finns nu bara på större busshållplatser.
Det behövs också betydligt fler cykelställ. Tyvärr har man tagit bort en del cykelställ, t.ex. på Ingemar Bergmans plats (en bred del av Bruksgatan nära Prästgatan) och på Järnvägsgatans västra sida. De bör återställas.
För att inte missförstånd ska uppstå: De flesta hantverkare behöver naturligtvis bil, när de ska utföra ett arbete och de
behöver parkera nära där de ska utföra arbetet och inte i något garage. Dessa och andra som verkligen behöver bil,
skulle lättare komma fram och kunna parkera om inte så många missbrukar bilen, fast de egentligen mycket väl skulle
kunna ta buss eller cykel, men är för bekväma. Denna bekvämlighet går ofta ut över den egna hälsan. Vi människor
mår oftast bra av att röra på oss.
När en person vill köpa en viss vara i en affär i centrum, får hen ibland svaret att varan är slut, men att ”det finns i vår affär på Väla”. Affärerna, eller om de inte vill, kommunen borde ordna en daglig kollektiv transport av varor mellan affärer
på Väla och affärer i centrum, så personen i stället får beskedet. ”Vi kan ordna så du kan köpa varan hos oss imorgon.”
Beträffande bussfiler vill vi säga: Vi har inget emot bussfiler, under förutsättning att det går många bussar i dem. Vi
menar också att det borde räcka med att måla och skylta om, så skulle det kunna ordnas till en bråkdel av kostnaderna för de bussfilsbyggen vi sett i Helsingborg. När man införde bussfiler på Stenbocksgatan fastnade ofta bilar i köer
och såg en tom bussfil bredvid. Det är först när en bilist som fastnat i bilkö, ser buss efter buss passera i bussfilen,
som hen förstår att hen bör ta buss i stället. Vi föreslog att man som komplement till övriga bussar införde busslinjer
som går långs hela Stenbocksgatan mellan stadsdelar i norra och södra Helsingborg utan att ta omvägen genom
centrum. Sedan dess har man infört linje 25 som går från Maria station via Ramlösa station till Högasten, men bara en
gång i halvtimmen och inte kvällar och inte helger. Varför fortsätter inte bussen till Råå eller Ättekulla? Det borde vara
minst två helst tre sådana linjer som går betydligt oftare. Även bussarna på Drottninggatan/Järnvägsgatan borde gå
oftare. Vi tror faktiskt att bilister ofta väljer närmaste vägen. Därför behöver de kunna ha busslinjer som passar i stället.
Det är viktigt att det inte blir för lång väntetid, när man byter buss och det uppnås om alla bussar får högre turtäthet.
Kollektivtrafiktaxan måste sänkas, så det miljövänliga alltid är billigare än det miljöskadliga. På stadsbussarna borde
nolltaxa införas av två skäl: Det finns de som har mycket ont om pengar och i stadstrafiken med många hållplatser
tar tiden för betalning för stor del av den totala körtiden. På detta sätt skulle många fler kunna ta sig till centrum utan
trafikstockningar. Vi får ett mer levande centrum
För dem som pendlar med tåg men tröttnat på alla förseningar, vill vi säga: Återförstatliga järnvägsunderhållet med
tillräckligt många fast anställda yrkesskickliga reparatörer. Då fungerade järnvägen. Tågdriften måste samordnas
mycket bättre, gärna genom att återförstatliga tågtrafiken.
De bilar som ändå behövs ska naturligtvis vara energisnåla och drivna på ett miljöanpassat sätt, t.ex. el eller biogas
gjort av avfall.

Namninsamlingen, underkännandet och överklaganden
1 maj till 31 oktober 2017 samlade vi i Jordens Vänner in namn för en folkomröstning tillsammans med Naturskyddsföreningen och många andra enskilda. Av de namn vi fått in bedömde vi att 11487 var giltiga på så sätt att de hade fullständigt personnummer, namn och adress i Helsingborg. Dessutom var det några hundra som inte skrivit personnummer eller ofullständigt personnummer, men med adress i Helsingborg. Dessutom var det en del från andra kommuner
som skrivit på. Vi vet inte och ingen vet om vi hade tillräckligt många giltiga namn. En del har tydligen skrivit en adress
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i Helsingborg fast de bor i annan kommun och en del finns överhuvudtaget inte i folkbokföringsregistret. I december
avbröt kommunen räkningen med motiveringen att vi inte skulle kunna komma upp i tillräckligt många namn. Då hade
kommunen utgått från att vi hade totalt 11487 namn, räknade ifrån de man underkände och kom fram till att det inte vara
tillräckligt, men då var en del av dem de underkänt, sådana som vi aldrig räknat in i de 11487 namnen. Vi överklagade
och i januari gav kommunstyrelsen kommunledningen bakläxa och kommunstyrelsen beslöt att namnräkningen skulle
återupptas. Man beslöt dock bara att räkna resten och inte granska dem man felaktigt underkänt, så därför överklagade vi också detta beslut. Efter några veckor hade kommunen räknat färdigt och på nytt underkänt namninsamlingen.
Vi meddelade till Förvaltningsrätten att underkännandet hade skett på felaktiga grunder och förklarade det utförligt.
En person hade fått i uppgift att mot folkbokföringsregistret se vilka som var röstberättigade i Helsingborg enbart
genom att se på personnumret. En del personnummer var lite slarvigt skrivna, vilket man rimligen måste acceptera,
eftersom vi var tvungna att samla namn utomhus utan bord med bara en styv skriva som stöd när man skulle fylla i
uppgifterna. Hade den personen granskat utifrån namn och adress, hade hon funnit att det som först såg ut som en
2-a i själva verket var en 7-a osv. Det förekom också att en del personer skrivit en eller ett par siffror fel i personnumret. Om det berodde på att personen vill dölja sitt riktiga personnummer, inte kom ihåg alla siffror eller råkade slarva
eller något annat, vet vi inte. Vi träffade på personer, som uppenbarligen inte var säkra på sitt personnummer, ty en
del tog upp sitt id-kort för att kolla sitt eget personnummer. En del var oroliga för identitetskapningar, men de borde
veta att varje svensk medborgare kan registrera sig på upplysning.se och där hittar man alla personnummer, om man
vet namn och adress. Stadsjuristen råkade skriva fel siffra i ett beslutsprotokoll. Det var naturligtvis ett slarvfel, men
om hon tillåts slarva, ska inte den som skriver på en namnlista få göra ett slarvfel? Ska inte likhet inför lagen gälla?
Därefter gick juristerna igenom dem som fanns i kommuninvånarregistret och strök dem som hade ofullständiga uppgifter. En del personer, som hade skrivit namnteckningen fullt läslig, tyckte inte de behövde skriva namnförtydligande
och sade förnärmat: ”Det går väl att läsa namnet?” – ”Jovisst” svarade vi. Personer som skrivit allt korrekt, namn,
adress och personnummer, men inte fyllt i rutan för namnförtydligande har underkänts. Kommunens jurister säger att
det står i lagen att namnförtydligande ska vara med och det gör det. Vi påpekade vad jurister brukar titta på, nämligen
förarbetena, i första hand propositionen, där regeringen motiverade lagförslaget som riksdagen sedan godkände.
I propositionen står det att namnförtydligande ska vara till för att säkert kunna identifiera personen. Det var inga
problem. Man kan säga att juristerna i Rådhuset läste lagen som fan läser bibeln. Tyvärr gick massmedia på samma
formalistiska linje och vägrade publicera våra invändningar. Vår utförliga motivering till varför kommunen underkänt
namninsamlingen på felaktiga grunder, och som massmedia vägrade skriva något om, återfinns på följande länk

http://mjvhbg.se/PDF/180314_Yttrande_Svar1_KS_Namnr%C3%A4kningen.pdf
Även om vi skulle få rätt i överklagandet så skulle kommunen överklaga det i så fall, och därmed hinner man inte ha
någon folkomröstning senast på valdagen. Teoretiskt skulle andra överklaganden eller anmälan till Naturprövningsenheten kunna stoppa projektet. På grund av rättsvårdande myndigheters agerande hittills säger vi: Det är en sak att
ha rätt, en helt annan sak att få rätt. Vi kan inte lita på myndigheters opartiskhet. Därför återstår att rösta bort Landborgsgaraget i kommunalvalet genom att rösta på något av de partier som är mot Landborgsgaraget. Se avsnittet ”De
politiska partiernas agerande. Rösta i kommunalvalet” sid. 17.
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Massmedias behandling av striden om Landborgsgaraget
En del säger att de följt frågan i massmedia, men en del viktiga uppgifter har aldrig publicerats.
Eftersom Jordens Vänner en tid behandlades positivt, eller egentligen korrekt, i massmedia, tror
kanske många att det inte hänt något på senare tid, eftersom flera av våra pressmeddelanden inte
lett till publicering. Vi ska här ge en kort översikt av massmedias behandling av frågan. Några veckor
efter att vi 1 maj startat namninsamlingen omnämndes den i massmedia. När kommunfullmäktige i
juni 2017 fattade samma beslut som ett år tidigare att anslå 400 miljoner kr till Landborgsgaraget,
skrev Helsingborgs Dagblad, att nu var frågan avgjord. Det gick avsevärt svårare att samla namn.
Det tog ett tag att förklara, att samma beslut togs redan för ett år sedan och att själva bygget inte
ska komma igång förrän hösten 2018 och därför kan vi stoppa projektet med namninsamling för
folkomröstning. Sedan kom en insändare, som beskrev oss som bakåtsträvare och vi fick inte svara
på den insändaren. Det var under stor del av sommaren ett märkbart motstånd mot att få folk att
skriva på, troligen på grund av detta. De siffror på antal insamlade namn vi kunde presentera för media var därför inte så positiva. Lokaltidningen gjorde dock på sommaren en stort uppslagen, positiv
intervju. Dessutom lyfte vi oss själva i kragen, organiserade oss bättre, och lyckades öka antalet insamlade namn. Efterhand vi kunde presentera siffror, som tydde på att vi kanske skulle lyckas få tillräckligt med namn, började massmedia behandla oss lite positivare mot slutet av namninsamlingen.
Helsingborgs Dagblad avslöjade att ett parkeringsgarage för personal vid lasarettet, alltså ganska
nära där Landborgsgaraget skulle byggas, stod halvtomt. Det underlättade vår namninsamling. Stig
Broqvist träffade denne reporter som gjorde en intervju vid ett namninsamlingspass på Kullagatan.
Också SVT Helsingborg uppmärksammade namninsamlingen positivt, eller egentligen korrekt. När
det i slutet av oktober stod klart att chansen var ganska stor att vi skulle få ihop tillräckligt med
namn, blev massmedia mycket intresserade. När vi 31 oktober överlämnade 11487 namn, som vi
bedömde giltiga var massmediapådraget stort, både Helsingborgs Dagblad, Lokaltidningen Helsingborg, SVT Helsingborg och lokalradion var närvarande. En debatt i Stadsbiblioteket med politiker
om Landborgsgaraget bevakades. Helsingborgs Dagblad publicerade 17/12 en stort uppslagen
intervju hemma hos Stig Broqvist, förgrundsfigur för namninsamlingen och även med hans fru Lena
Lövendahl, som också samlat namn aktivt. Det blev fyra helsidor och halva första sidan. Besluten om
rivning av Rosenträdgården och om namninsamlingen uppmärksammades liksom våra reaktioner
och överklaganden. Då och då hände något nytt. Vid årsskiftet publicerades en lista över de 100
mäktigaste i nordvästra Skåne. På den listan placerades Stig Broqvist på 15:e plats på grund av sin
opinionsbildande roll i striden om Landborgsgaraget.
När vi i mitten på mars skickade vårt yttrande till Förvaltningsrätten och förklarade varför vi hävdade
att kommunens underkännande av namninsamlingen hade gjorts på felaktiga grunder, var massmedia inte längre intresserade. Helsingborgs Dagblad (HD) hade själv skaffat en kopia av samtliga
namnlistor. De hade gjort någon slags granskning och liksom kommunen kommit fram till att namnen inte räckte. Tyvärr gick HD på samma formalistiska linje som stadsjuristerna och struntade i vad
förarbetena till lagen sade, det som jurister annars brukar titta på när de ska tolka lagar. Därefter har
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HD inte publicerat något utifrån de pressmeddelanden Jordens Vänner skickat. Locket lades på,
men inte helt. Debatten i kommunfullmäktige 27/3 om en folkomröstning om Landborgsgaraget
redogjorde man för. En del annat har uppmärksammats, men ingalunda allt det som hade kunnat
bli rejäla skandaler kring. En del insändare har tagits in. Det har ingalunda bara varit insändare från
oss i Jordens Vänner eller Naturskyddsföreningen, utan från många andra personer. Flertalet av
dessa har varit negativa till Landborgsgaraget. En del insändare har stoppats. T.ex. har våra bevis
mot vissa felaktiga påståenden från stadsträdgårdsmästaren aldrig publicerats. Den som läst HD
noga vet vilka partier som är mot Landborgsgaraget, men många läser lite slarvigt. Många människor vi träffar på stan vet inte vilka partier som är mot Landborgsgaraget. HD hade kunnat redogöra
för det betydligt tydligare.

De politiska partiernas agerande. Rösta i kommunalvalet
Det är tre partier som röstat mot Landborgsgaraget vid budgetbeslut i kommunfullmäktige både
juni 2016 och juni 2017 och fem partier som röstat för att slänga ut 400 miljoner kr på Landborgsgaraget. De som röstat mot Landborgsgaraget är Socialdemokraterna (S), Vänsterpartiet (V)
och Miljöpartiet (MP). De som röstat för Landborgsgaraget är de övriga, alltså Moderaterna (M),
Liberalerna (L), Centern (C), Kristdemokraterna (KD) och Sverigedemokraterna (SD). En del undrar
om inte MP regerar i kommunen ihop med M, L, C och KD? Jovisst är det så, men man har brutit
ut frågan om Landborgsgaraget, så MP har kunnat rösta mot Landborgsgaraget men för budgeten
i övrigt.
Om namninsamlingen hade godkänts att vi hade haft 10 % av de röstberättigades underskrifter,
hade det räckt med att en tredjedel av kommunfullmäktige röstat för folkomröstning. Det vill säga S,
V och MP hade i så fall drivit igenom folkomröstning. SD sade under sommaren 2017, att de också
röstar för folkomröstning, om vi får ihop tillräckligt med namn. Stadsbyggnadsnämnden beslöt om
rivning av Rosenträdgården 7/12 några dagar innan det blev känt att kommunen kommit fram till
att namnen inte räckte. Trots vädjanden om att de skulle vänta med beslutet tills man visste om det
blir folkomröstning eller inte, röstade SD för rivning av Rosenträdgården liksom de fyra allianspartierna. S och MP röstade mot rivning och V som bara har en insynplats utan rösträtt gjorde en protokollsanteckning om att V också är mot rivningen.
När det stod klart att kommunen underkände namninsamlingen, motionerade både V och MP om
att ordna folkomröstning om Landborgsgaraget ändå. Då krävs det i stället majoritet som vid vanliga beslut för att det ska bli folkomröstning. Motionerna behandlades i kommunfullmäktige 27/3.
Samma tre partier som röstat nej till Landborgsgaraget argumenterade mot Landborgsgaraget och
röstade för folkomröstning, nämligen S, V och MP. Dessutom var det ännu en person, då partilös,
nämligen Carina Sällberg, som argumenterade mot Landborgsgaraget och röstade för folkomröstning. Som medlem i Liberalerna hade hon tidigare röstat för Landborgsgaraget, men sedan
hon utträtt ur L har hon ändrat uppfattning. Hon har numera bildat ett nytt parti Futurum Sverige
som ställer upp i kommunalvalet. Hon betecknar det som socialliberalt. Ett parti, Centern, hade i
massmedia kritiserat, att cykelramperna inte blir av, men i kommunfullmäktige förklarade C att de
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delade Feministiskt initiativ att de för första gången ställer upp i kommunalvalet. Det hade då
inget kommunalt handlingsprogram, men en sak visste de. De var mot Landborgsgaraget.
Vi har förhindrats att få folkomröstning. Jordens Vänners slutsats är därför tydlig.

Det finns ett sätt att stoppa Landborgsgaraget.
Rösta på något av de partier som är mot Landborgsgaraget.

Rösta i kommunalvalet på något av de politiska
partierna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Futurum Sverige eller Feministiskt initiativ!
Om S, V och MP eventuellt tillsammans med de två nya partierna får majoritet, så stoppar de
Landborgsgaraget. Det är ju alltid svårt för nya partier att komma in, men inte omöjligt. Att bedöma detta och vilket av partierna man vill rösta på överlåter vi med varm hand till Dig.

Kom ihåg att om du avstår från att rösta eller
röstar blankt, så blir det indirekt ett stöd till de
partier som är för Landborgsgaraget.
Vi behöver maktskifte.
Annars byggs Landborgsgaraget.
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Hallbergs trappor och nordvästra hörnet av Rosenträdgården sett från Billeplatsen
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Vår förening har verkat i Helsingborg i 43 år, även om vi bytt namn under årens lopp. Föreningen hette på 80-talet Miljögruppen i Helsingborg och för några år sedan Miljöförbundet Jordens Vänner Helsingborg. Vi är en partipolitiskt obunden förening. Det hindrar oss
naturligtvis inte att tala om hur partierna ställer sig till en fråga som är mycket viktig för oss.
Vi har alltid verkat för miljö och solidaritet. Vi är en del av riksorganisationen Jordens Vänner,
som i sin tur är en del av den världsomspännande rörelsen Friends of the Earth som finns i mer
än 70 länder i alla världsdelar, utom Antarktis naturligtvis.
Hemsida: http://mjvhbg.se Kontakt: Stig Broqvist, 042-282739, stig.broqvist@telia.com

Stöd kampen mot Landborgsgaraget via vår riksorganisation Jordens Vänner.
Plusgiro 90 04 74-8 eller Swish: 1239004748 märk gåvan med
”Mot Landborgsgaraget”.

Utsikt från norra tornet i Rosenträdgården över Mariakyrkan, Rådhuset och andra hustak,
över20
Öresund och Danmark med Helsingör i bakgrunden. Billeplatsen i förgrunden.

