Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 5 2010
Dag/Tid:

tisdag 19 oktober kl. 10.00 - 12.00

Plats:

LSK:s Kansli

Närvarande: Karl Degerman
Gunilla Lundström
Sana Suljanovic
Mats Öhman
Ullacarin Palm
Brita Ström
Stefan Hult
Gerda Henriksson
Katrina Wikström
Ulla Lyttkens
Ove Skoog
Eino Uusihannu
Barbro Lundgren
Nils Lindbergh
Kristina Oja

Luleå SK
Hertsöskolan
Hertsöskolan (var tvungen att avvika)
Fritid i Norr
Luleå Kommun/Invandrarservice
S-förening, Bagarstugan
Hertsö Skoterförening
LSK, PRO
Lulebo AB
Hertsö Teaterförening
Villaägarna
Unga Örnar
Kulturförvaltn./Hertsö bibliotek
PRO/S-föreningen
Hertsö Miljögård/HTF

§ 42

Mötets öppnande
Karl Degerman hälsade oss välkommen till det femte mötet i år och förklarade det för
öppnat.

§ 43

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 44

Val av mötessekreterare
Stefan Hult valdes till sekreterare för mötet.

§ 45

Godkännande av föregående protokoll
Föregående protokoll har skickats via e-post med en ändring som föredrogs av
sekreteraren, mötet gav sitt godkännande av det.

§ 46

Info. Nya Hertsö Centrum (Katrina Wikström)
Ombyggnationen av årgångshuset har påbörjats. Det är avsett för personer 65 år och
äldre. Bl.a. så breddar man dörröppningar, bygger om badrummen och renoverar
ventilationen. I markplanet blir RK kvar. Pizzerian är lite osäkert hur det blir. Före
detta textilaffären blir en gemensamhetslokal med bastu, relaxavdelning m.m. Utanför
huset blir det en samlingspunkt. Allt ska vara klart till hösten 2011.
Angående torget på innergården så är inte kommunen och Lulebo överens om vem som
ska göra vad i nuläget. Kommunen vill gärna överta torget av Lulebo.
Kommentarer:
Barbro: Vad händer med centrumhuset?
Katrina: Allt står still just nu. Vi inväntar besked från kommunen.
Barbro: Områdesgruppen kan väl agera i ärendet?
Katrina: Jag tycker vi väntar tills kommunen har svarat innan vi agerar.

Barbro: Då tar vi upp denna fråga på nästa möte.
Ullacarin: Vad kommer att hända med pizzerian då?
Katrina: De flesta restauranger har en s.k. stilleståndsförsäkring, det har dock inte den
här pizzerian så vi vet inte hur de kommer att göra.
Ulla: Går det inte att ordna ett café?
Katrina: Det är inte lönsamt att bara äga ett café, man kan inte leva på enbart det. Samt
att det redan finns fikamöjlighet.
Karl: Vad kommer att hända med scenen?
Katrina: Den ska flyttas och kommer sålunda att leva kvar.
Summa summarum är att positionerna just nu är låsta mellan Lulebo och kommunen så vi
får se vad som händer och när det händer.
§ 47

Flera gör mera
Barbro, Karl: Vi funderade på hur vi ska gå vidare efter projektet integrera mera och
kom då fram till att vi inte ska prata integration mer, utan istället prata om att flera
gör mera. Vi måste få fler som är intresserade. Vi måste också koncentrera oss på
verksamhet som passar oss. Vi har fått ett litet bidrag från kommunen. Tips på åtgärder
tas tacksamt emot.
Frågan om anslagstavla på området togs upp angående hur man ska få ut sina budskap på
ett vettigt sätt. Eino, Kristina och Katrina bildar en grupp för att komma med förslag till
nästa möte.
En förslagslåda finns i montern i gallerian där folk kan skriva ner sina idéer och lägga i
lådan.

§ 48

Hertsöjoggen ett nytt projekt
Karl: Hälsans stig invigdes 2009-06-06 (se protokoll nr 4 2009) och många använder just
denna hälsans stig för sin motion. Det går dock att engagera fler genom att ordna en
”hälsans dag” som gruppen ”flera gör mera” kan fundera på.
Kommentarer:
Gunilla: Det vore bra om man kunde samköra med Hertsöskolan och Ängskolan när de har
en friluftsdag.
Mats: Gångstavar finns för utlåning på fritidsgården för de som vill låna.

§ 49

Julevenemang
Karl: Den 11/12 kl. 10.00 – 15.00 är det julmarknad i år. Det gäller att anmäla sitt
intresse för bord så snart som möjligt, många ringer och vill vara med så det blir fort
fullbokat.
Kommentarer:
Mats: Fritidsgården kommer att hålla öppet under den dagen och hela lussecupen.
Katrina: Kan vi inte ordna någon jultomtetävling?
Mats: Fritidsgården kan börja spåna lite vad de kan göra i frågan.

§ 50

Rapporter från Hertsöns nätverk
Lulebo (Katrina Wikström)
Just nu är det väldigt ont om lägenheter inom Lulebo. Det är 10 – 12 lägenheter som
studenter hyr. Det är lugnt nu i området. Hertsökontoret har fått Skurholmen,
Knöppelåsen samt Lulsundsberget tillagt till sitt ansvarsområde.

Vår hemsida:
http://www.lulebo.se/docs/Ettan.aspx?
LMID=2&LSelection=1&SSelection=3&TSelection=3&Parameter=0
Miljögården (Kristina Oja)
Vi har två väldigt duktiga arbetsledare, de fungerar jättebra. Jag representerar nu
också Hertsö Teaterförening såsom ordförande där.
Miljögården har jobbat med rengöring av klotter och det har fungerat väldigt bra.
Vår hemsida: http://miljogarden.hertson.se
PRO/S-föreningen (Nils Lindbergh)
Vi håller våra möten 1 gång/månad. Vi har haft en utflykt till en blomsterträdgård i
Rosvik. Det var uppskattat av vissa och inte uppskattat av andra. Nu är det planerat en
resa till Haparanda den 24/11. Många frågar efter resor men tycker samtidigt att det
är för dyrt i vissa fall. Vår lokal rymmer inte så många men den är öppen för alla på våra
torsdagsmöten. Vår hemsida: http://www.pro.se/PROStruktur/Norrbotten/samorg/Lulea/Foreningar/Hertson-Lerbacken/
S-föreningen/Bagarstugan (Brita Ström)
Just nu händer inte så mycket i S-föreningen. Angående bagarstugan så är all ved
inomhus som får plats, resten under tak. Tyvärr så har det klottrats på baksidan av
huset. Biblioteket sköter bokningen av bagarstugan numera.
Vår hemsida: http://www.s-info.nu/association/default.asp?id=208
LSK/PRO (Gerda Henriksson)
Jag vill göra ett slag för Sveriges Kristna Socialdemokrater som är en undergrupp till
(S). Vi har jobbat mycket med asylsökande barn, och det har uppskattats väldigt
mycket.
Villaägarna (Ove Skoog)
Villaägarna har haft en trädgårdskurs 5 torsdagar i följd som har varit mycket
uppskattad. Den 4/12 gör vi en resa till Haparanda (IKEA) med jullunch i Kukkolaforsen
för 200 kr/person. Vår hemsida: http://hertsovilla.com
Hertsöskolan (Gunilla Lundström)
Vi hade ett föräldrarådsmöte igår kväll år 4 – 9. I två veckor är 9:orna ute på prao. År 4
– 6 är med i ett dansprojekt. Nu är det lugnt i skolan. Det finns bordtennisbord som
eleverna kan använda sig av vid raster. Vi har haft ett internationellt besök på skolan
(rektorer från andra länder), det var spännande, de fick bl.a. prata med spansktalande
elever. Skolornas hemsidor: http://hertson.se/skolor.htm
Fritidsgården (Mats Öhman)
Skolan är i lokalerna och har dans. Vi har fått ommålat inne. Det är olika projekt på gång.
Den 5/12 har vi öppet till kl. 01.00. Några föräldrar ska vara ansvariga för en ”Lan-kväll”
där ungdomar använder datorer hela kvällen. Alla är hjärtligt välkomna att besöka våra
lokaler. Ansökan om bidrag till kulturprojekt för fritidsgården för nästa år överlämnas
till ordförande. Vår hemsida:
http://www.lulea.se/forinvanare/ungdom/fritidsgardarochmotesplatser/hertsonsfritids
gard.4.6eb58bee10bd2eb0cd980003384.html
Biblioteket (Barbro Lundgren)
Maine Karlsson är tillbaka. Det har varit lite strul med datorerna tidigare, nu fungerar
de igen. Vi har gratis nätsurfing på Hertsöns bibliotek. Lärcentrum håller till i lokalen.
Läslustan på onsdag har lockat ca 80 personer vilket är fantastiskt. Vi jobbar med

kommunens värdegrund. Vi ska försöka ha ett bättre strategiskt tänkande inför våra
mål. Det kommer att installeras en kamera för livesändning från biblioteket.
Vår hemsida: http://hertson.se/biblioteket.htm
Hertsö Skoterförening (Stefan Hult)
Vi ska ha ett stormöte med alla 10 skoterföreningar i Luleå Kommun angående de
traditionella skotervisningarna som varje förening har för sig under vinterhalvåret.
Handlarna vill att vi slår ihop och har en eller några skotervisningar istället för tio
stycken. Vi ska lägga in en vårutflykt för invandrare i våra aktiviteter.
Vår hemsida: http://www.skoterklubben.net
Unga Örnar (Eino Uusihannu)
Vi jobbar alltid när ungdomarna är lediga. På onsdag far vi till Boden och äventyrsbadet
där. Vi har bokat bagarstugan för en grupp.
Vår hemsida: http://www.lulea.ungaornar.se
Hertsö Teaterförening (Ulla Lyttkens)
Håkan har gjort ett jättestort jobb med att samla information från boende på Hertsön.
Så småningom ska det bli teater av detta manus. Läs mer på den här sidan:
http://www.kuriren.nu/nyheter/artikel.aspx?articleid=5586223
Under hösten kommer det att vara workshops på följande söndagar: 7/11, 28/11 samt
12/12 med dans som tema. Flygblad kommer att delas ut i alla brevlådor på Hertsön med
hjälp av medlemmarna i Hertsö Teaterförening med Kristina Oja i spetsen.
LSK (Karl Degerman)
Minigolfbanan har stått och skräpat i flera år och ingen har använt den. Nu kommer
hembygdsföreningen i Rosvik att överta den. Den ska forslas iväg så småningom. Det
utrymmet ska användas till något annat. Vi har firat klubbens 95 åriga existens där ca
200 personer deltog i Hertsöskolans matsal. Det har varit avslut på ungdomssidan där ca
400 personer deltog. Det kommer att vara ett fotbollsforum i Boden sista lördagen i
oktober. I övrigt så håller vi som bäst på att förbereda allt inför julen m.m.
Vår hemsida: http://luleasportklubb.se/
§ 51

Övriga frågor
Karl: Vid evenemang som hålls, skicka bilder och text till e-postadress: info@hertson.se
så lägger Lars Rönnbäck upp det på Hertsöns hemsida.
Vi bjuder på en tjänst här på LSK, nämligen däckbyten på era bilar. Boka bara tid på
kansliet först.

§ 52

Nästa möte
Torsdagen den 2/12 kl. 13.00 – 15.00.

§ 53

Mötets avslutande
Dagens mötesordförande tackade mötesdeltagarna för visat intresse och avslutade
mötet.

Karl Degerman

Karl Degerman
Mötets ordförande

Stefan Hult

Stefan Hult
Mötets sekreterare

