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Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 2 2010
Dag/Tid:

Tisdag 2 mars. kl. 10.00 - 12.20

Plats:

Luleå Sportklubbs kansli

Närvarande:

Karl Degerman,
Elizabeth Bergman
Barbro Lundgren
Nils Lindberg
Roger Stenberg
Bodil Edenhagen,
Ullacarin Palm
Mårten Ström
Brita Ström
Bertil Henriksson,
Gerda Henriksson,
Ann-Marie Smeds
Ove Skoog
Carola Lindén
Staffan Eriksson
Tina Kotkaniemi

Luleå SK
Unga Örnar
Kulturförvaltningen/Hertsö bibliotek
PRO
Rektor år 8-9 Hertsöskolan
Hertsökyrkan
Integrera Mera/Luleå Kommun
Hertsö Bagarstugeförening
S-föreningen/HSB mitt, Landstinget
Sv Nordkalottkommittè
PRO Hertsön-Lerbäcken
Luleå Koloniträdgårdsförening
Villaägarna
HSO mitt, Landstinget
HSO mitt, Landstinget
HSO mitt, Landstinget

§ 10

Mötets öppnande
Karl Degerman hälsade välkommen och förklarade mötet öppnat

§ 11

Godkännande av dagordning
Beslut: Den föreslagna dagordningen godkänns.

§ 12

Val av mötessekreterare
Beslut: Beslutades välja Elizabeth Bergman till sekreterare för mötet.

§ 13

Godkännande av föregående protokoll
Beslut: Beslutades godkänna föregående protokoll

§ 14

Egenvård mm. Landstingets Sjukvårdsberedning Mitt informerar
Brita Ström (s), Carola Lindén (c), Staffan Eriksson (m) samt Tina Kotkaniemi
(Norrbottens sjukvårdsparti) informerade om det arbete som
sjukvårdsberedningen arbetar med. En av deras viktigaste uppgifter är att
föra en dialog med medborgarna i Luleå och Boden för att höra deras
synpunkter i olika frågor. De har också dialog med de som arbetar i
verksamheterna. De arbetar med ett tema varje år och 2010 handlar det om
egenvård. Dom skriver sedan en rapport till landstingsstyrelsen med förslag
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som formuleras som ”ska”-krav. Sedan behandlar landstingsfullmäktige
frågorna och sedan går det ut i verksamheten.
De ville höra med oss i områdesgruppen om vår syn på egenvård. Vi
konstaterade att de flesta vet hur man ska göra men det blir inte alltid så. Det
som kom upp var: Man ska inte röka; Man ska inte dricka för mycket alkohol;
Man ska motionera; Man ska äta rätt och se till att äta mat utan tillsatser och
helst närodlat; Den psykiska hälsan är viktig, se till att må bra och ta vara på
vänskaper; Var uppmärksam på människor som kan känna sig utanför och få
in dom i gemenskapen på Hertsön; Viktigt att människor känner sig delaktiga
i beslut och annat som rör dem; Var uppmärksam på barn och ungdomar som
far illa; Kulturaktiviteter stärker människors välbefinnande. Vi fick reda på att
det varit en utbildning för landsfullmäktige som tar upp kulturens inverkan på
hälsan. Gå till www.nll.se, Välj Politik, Välj demokratiutskottet och klicka på
Läs mer om demokratiutskottets arbete, då kommer ni till ”fullmäktiges
utbildning på film”.
Områdesgruppens ledamöter diskuterade och kom med många fina och
kloka synpunkter som jag inte tar med i protokollet.
§ 15

Hertsönytt (inlämning av material)
Kalle Degerman meddelade att material som ska in i Hertsönytt måste
lämnas in till LSK senast 31 mars.

§ 16

Hertsöns nätverk
a. Hertsöskolan
Rektor Roger Stenberg berättade om Kulturveckan som varit på Hertsöskolan
och omfattat årskurserna 4 – 9. Eleverna har arbetat med olika teman och
blandats från olika årskurser. Det har varit fint att se att de yngre och äldre
arbetat fint tillsammans. Det var ett uppträdande torsdagskväll och då
besöktes skolan av föräldrar och andra intresserade. Totalt fanns ca 1000
personer i skolan. Skolan är mycket stolt över aktiviteten och den fick fin
uppmärksamhet i pressen.
b. Kyrkan
Bodil Edenhagen berättade att aktivitet på våffeldagen är närmast
förestående.
c. Unga Örnar
Elizabeth Bergman berättade att sportlovslägret i Pullinki 26/2-2/3 avslutas
idag. Det har varit en bra vistelse i Rantajärvi Camp och Pullinki med 20 barn
och 5 ledare. Därefter kommer Cirkusskola v 24, Unga Örnars riksläger i
Göteborg v 27, Sommarkollo på Vallen v 26 samt Höstkollo under höstlovet.
Verksamheten på Hertsön i samarbete med HIF pågår där Unga Örnar har
medlemskvällar lördagar med inslag av discon och badhuskvällar.
Unga Örnar Hertsön har årsmöte 14/3 på LSK:s kansli.
d. Biblioteket
Barbro Lundgren informerade att ombyggnationen fortlöper planenligt och
beräknad öppning är 12/4.
e. PRO Hertsön-Lerbäcken
Nils Lindberg berättade att de haft sitt årsmöte och att Kjell Lundman är ny
ordförande. PRO har bekymmer med att hitta en nog stor lokal för sina
medlemsmöten. Det finns önskemål om att hitta en lokal som tar 75-100
personer och som går att nyttja under dagtid.
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PRO:s studieorganisatör Gerda Henriksson berättade att de har flera
studiecirklar.
f. Villaägarna
Ove Skoog från Villaägarna berättade att föreningen har sitt årsmöte 22/3.
Johan Sundberg kommer att medverka. Villaägarna har ökat sitt
medlemsantal med 18 st under 2009.
g. Bagarstugeföreningen
Mårten Ström berättade att bagarstugeföreninen har årsmöte 31/3.
Föreningen har bra ekonomi. Idag bokas bagarstugan på Lulebos kontor men
flyttas tillbaka till biblioteket när det öppnar.
h. Integrera Mera
Ullacarin Palm berättade att en utställning om projektet funnits i stadshuset
men flyttas nu till Gallerian på Hertsön. Hon berättade att TV24 har
information om projektet. Det kommer nya Hertsöbor från Pakistan som är
intresserad av det som finns på området. Det har gjorts en studieresa till
Råneå för att ta del av hur dom arbetar med integrationen där.
i. Koloniträdgårdsföreningen
AnnMarie Smeds berättade att de planerar ett Öppet Hus till sommaren.
Kopplingen till Hertsödagen under 2009 var inte så lyckad. Områdesgruppen
förslog att det kanske går att ha något tillsammans med
Bagarstugeföreningen och Miljögården söndagen efter Hertsödagen eftersom
man då kan informera när informationen om Hertösdagen går ut.
j. LSK
Kalle Degerman berättade att föreningen haft sitt årsmöte. Då delades det ut
stipendier till en fotbollstjej och en fotbollskille. Den 27-28/3 kommer LSK
tillsammans med LIRA att vara i en isbod vid Södra hamn. Hertsödagen
kommer att vara den 14/8. Anmälan till Hertsödagen ska ske senast 30/6.
Kalle berättade också att det finns 120 fotbollsföreningar i Norrbotten och
LSK är en av de 10 största i länet.
§ 17

Övriga frågor
a. Högtalaranläggning
Fortsatta sonderingar om hur området ska kunna inhandla en
högtalaranläggning som kan nyttjas av våra föreningar.
b. Inspirationsdag
Det har kommit en inbjudan till en Inspirationsdag för områdesgrupperna på
Kulturens Hus 18/3 kl 08.30-12.00. Anmälan senast 8/3 troligen till Anette
Berglund på Fritidskontoret.
c. Träff områdessamordnarna
Det kommer att vara en träff för områdessamordnarna på Örnäsets fritidsgård
den 9/3.
d. Minröjning på isbanan
Studiefrämjandet tillsammans med UNICEF har en aktivitet kring minröjning
på isbanan i centrala Luleå.
e. Filmvisning på områdesgruppen
Det kom förslag på att visa film om koloniträdgårdsområdet samt Mitt lilla
Rinkeby på någon områdesgrupp.
f. Naturreservatet
Förslag om att be Örjan Spansk från miljökontoret komma och berätta om
naturreservatet som vi har intill Hertsön.
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§ 18

Nästa möte
Tisdagen den 4/5 kl. 10.00 på LSK:s kansli. (kaffe kl. 09.30).

§ 19

Mötets avslutande
Dagens mötesordförande tackar mötesdeltagarna för visat intresse och
avslutar mötet.

Dag som ovan
Vid protokollet
Elizabeth Bergman
Justeras
Karl Degerman
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