Protokoll Fört vid möte med Hertsö Områdesgrupp
Nr 1 2011
Dag/Tid:

tisdag 25 januari kl. 10.00 - 12.00

Plats:

LSK: s Kansli

Närvarande: Karl Degerman
Johan Sundberg
Mats Öhman
Bodil Edenhagen
Helen Hugosson
Ann-Sofie Bruhn
Inez Johansson
Nyein Oo Nay Aung
Brita Ström
Stefan Hult
Gerda Henriksson
Katrina Wikström
Devla Tomic
Ulla Lyttkens
Svante Rosendahl
Maine Carlsson
Fanny Sihvonen

Luleå SK
Konsumentverket
Fritid i Norr
Hertsökyrkan
Röda Korset
Röda Korset
Röda Korset
Röda Korset
S-förening, Bagarstugan
Hertsö Skoterförening
LSK, PRO
Lulebo AB
Hertsö Miljögård
Hertsö Teaterförening
LSK
Biblioteket
Lerbäcken

§ 1

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

§ 2

Godkännande av dagordning
Den föreslagna dagordningen godkändes.

§ 3

Val av mötessekreterare
Stefan Hult valdes som sekreterare för mötet.

§ 4

Godkännande av föregående protokoll
Ordförande redovisade föregående protokoll och mötet gav sitt godkännande av det.

§ 5

Verksamhetsberättelse
Ordförande delade ut några exemplar av verksamhetsberättelsen för 2010.
Under punkten: deltagare under 2010 föreningar/organisationer så lades Lulebo och PRO
till i listan.
Den finns att läsa i sin helhet bl.a. hos sekreteraren för den som är intresserad.
Tel: 070-360 9476, e-post: stefanhult@bahnhof.se.

§ 6

Flera gör mera
Efter lite tveksamhet så började Devla Tomic:
Vi är en undergrupp till Områdesgruppen
Bodil Edenhagen: Tidigare har vi jobbat för att integrera invandrarna i Hertsöbornas
tillvaro, men nu vill vi jobba för integration för alla på Hertsön.

Karl Degerman: Det har bl.a. varit en soppmiddag där alla var positiva till Flera gör mera.
Det har också varit en dag med rulltårta och dryck i gallerian. Där fick man också komma
med förslag på aktiviteter på Hertsön. Det kommer att hända en hel del i framtiden.
§ 7

Montern Hertsö Galleria
Devla Tomic: Förra terminen i vecka 48 var det diktläsning m.m. där många var väldigt
positiva till initiativet. Det är bra med någon aktivitet istället för att bara stå där.
Nu på vårterminen planeras en snöskoterutflykt den 20/3 med Hertsö Skoterförening.
Den 19/6 en båtutflykt. Aktivitet med teaterföreningen ska det också bli. Media ska
också bjudas in till någon aktivitet.
Från den 2/4 kommer Miljögården att börja ha helgöppet igen. Johan Lejon har blivit ny
ledare på Miljögården. Hertsögruppen samarbetar mycket med Lulebo och Riksbyggen.
Kommentarer runt montern:
Karl Degerman: Ska montern förbättras, den börjar bli väldigt ranglig?
Devla Tomic: Ja, en ny monter är på gång. Ritningen till den är nästan klar nu.
Maine Carlsson: Finns det möjlighet att byta vecka i montern?
Devla Tomic: Givetvis går det att byta vecka. Det är bara att kontakta mig så ordnar vi
det.
Svante Rosendahl: Är det problem att frakta borden fram och tillbaka till gallerian?
Devla Tomic: Hittills har det fungerat bra med LSK:s hjälp, jag litar på dem.
Mats Öhman: Det borde finnas utrymme i gallerians affärer att förvara borden eller…?
Karl Degerman: Det kommer inte att fungera eftersom borden också behövs till annat.
Katrina Wikström: Man måste tänka på att utrymningsvägarna i gallerian inte får
stängas för.

§ 8

Johan Sundberg Konsumentverket
Jag har haft ett fint samarbete med Mats Öhman (Fritid I Norr) där jag har besökt
flera ungdomsgårdar och pratat om bl.a. ungdomarnas ekonomi, vad de bör tänka på.
Det finns en jättebra broschyr som heter ”Koll på pengarna”, där står det mesta om
ekonomin. Jag kommer gärna ut till föreningar och organisationer och pratar ekonomi
m.m. för de som vill, kontakta bara mig. Tel: 0920 – 453789.
E-post: johan.sundberg@kons.lulea.se
Kommentarer:
Mats Öhman: Vilka människor vänder sig till dig?
Johan Sundberg: Alla slags människor, från barn till vuxna. Problemet när de tar kontakt
med mig är att de redan har fått bekymmer. Jag skulle vilja jobba mer i förebyggande
syfte, innan bekymren har uppstått.
Karl Degerman: Vilka är de starkaste frågorna?
Johan Sundberg: Det är bedrägerier av olika slag. Lyckligtvis har sms - lånen minskat
betydligt.

§ 9

Rapport från Hertsöns nätverk
Lerbäcken (Fanny Sihvonen): Det är lugnt och skönt på Lerbäcken.

Hertsö Fritidsgård (Mats Öhman): Fritidsgården har fått pengar för fortsatt
verksamhet. Det pågår en danskurs och en spegelvägg finns för detta ändamål.
Dagbarnvårdarna spelar pingis på dagarna. Vi har samarbete med Hertsö
Teaterförening.
Hertsö Teaterförening (Ulla Lyttkens): På söndag kl. 14.00 - 17.00 har vi aktivitet på
”Hallonet”.
Hertsökyrkan (Bodil Edenhagen): Nästa vardagsgudstjänst är den 8/3 på kvällen.
Torbjörn Lindahl har råkat ut för en hjärtinfarkt och är nu sjukskriven i 6 veckor. Han
mår bra nu. Arne Söderström kommer att ersätta Torbjörn tills vidare.
Alpha: En grundkurs i kristen tro kommer att hållas på onsdag kvällar kl. 18.30 – 21.00
under våren. Vi startar den 26 januari med introduktion.
CAFÉKVÄLL I ÖRNÄSGÅRDEN! Fredag 4/2 kl. 18.00. Möt den engelska domprosten
Graham Smith från Norwich stift. Under kvällen kommer Graham att berätta om hur
den engelska kyrkan i hans stift arbetar med en rad viktiga framtidsfrågor för kyrka
och samhälle. Vi får veta mer om ungdomsarbete, frivilligengagemang och utåtriktat
socialt arbete. Under kvällen får vi också chansen att dela med oss av egna tankar och
idéer kring hur vi vill utveckla församlingslivet i våra egna sammanhang här i Luleå.
Kvällen avslutas med gudstjänst i Örnäsets kyrka kl. 20.00. Övrig medverkande:
Domprost Peder Jonson.
PRO (Gerda Henriksson): PRO håller numera till i Lestadianska huset.
Hertsöns Bibliotek (Maine Carlsson): Världsbokdagen kommer att vara i april. Det
kommer att vara en poesikväll inom kort. Det kommer att hållas en utställning i
biblioteket om Barns Rätt.
Röda Korset (Helen Hugosson): Vi är under omorganisation så vi får se vad som händer
framöver. Jag slutar som projektledare. Den 15/3 beräknas det att vi har tillgång till
lokalen igen. Vi kommer att avveckla några aktiviteter. Inez jobbar nu på heltid. Från
vecka 09 kommer vi att starta upp en simskola (Helex). I första hand för invandrare, vi
behöver både kvinnliga och manliga simtränare för detta ändamål. Det kommer att bli en
teateruppsättning vecka 14.
Hertsö Skoterförening (Stefan Hult): Vi håller på att förbereda skotervisningen som
går av stapeln söndagen den 13/2 kl. 11.00 – 14.00. Underhåll av skoterlederna pågår
kontinuerligt. Skoterstugan används flitigt och har lyckligtvis inte utsatts för
skadegörelse, förutom en av eldstäderna utanför som någon har eldat på kanten av
eldstaden samt huggit sönder lite med en yxa. Den 20/3 kommer vi att ha en
skoterutflykt för invandrare.
LSK (Karl Degerman): Vi ligger på intet vis på latsidan fastän det är vinter. Vi har ca 400
i träning från barn till vuxna. Gamla LSK har sitt årsmöte den 2/2 här i kansliet. Olika
cuper förbereds. LSK har sitt årsmöte den 28/2 i kansliet. Sundiscup hålls i Arcushallen
i mars månad. LSK kommer att finnas i en isboda längs isvägen på Luleälven den 2 – 3/4.
§ 10

Övriga frågor
Karl Degerman: Hertsödagen är den 13/8 2011. Inslag i Hertsönytt senast i början av
april. Vi tar tacksamt emot hjälp för att förbereda Valborgsmässoaftonen. Afterwork
för områdesgruppen någon gång.

§ 11

Nästa möte
Tisdagen den 1/3 kl. 10.00 – 12.00

§ 12

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

Karl Degerman

Stefan Hult

Karl Degerman
Mötets ordförande

Stefan Hult
Mötets sekreterare

